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Protokół Nr XXIX/2022 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 28 listopada 2022 roku. 

 

Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1730. Obrady 

odbywały się w budynku Urzędu Gminy Żyrzyn.  

 

 

Radni obecni na sesji: 

 

1. Jarosław Osiak    

2. Teresa Gruda   

3. Jan Trybuła 

4. Zbigniew Kozdrój 

5. Tadeusz Stachyra 

6. Sebastian Walaszek  

7. Zbigniew Matraszek   - uczestniczył w sesji od godz. 14:20 

8. Adam Chachaj   

9. Krystian Lendas  

10. Tomasz Guz 

11. Marcin Barański 

 

Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Marcin Feldman 

2. Krzysztof Turski 

3. Leszek Kozak 

4. 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 

4. Pani Beata Osiak   - Dyrektor SAPO w Żyrzynie 

5. Pani Renata Bakiera   - Kierownik OPS w Żyrzynie  

6. Sławomir Seredyn    - Dyrektor SP Osiny 

7. Paweł Zając    - Dyrektor SP Skrudki 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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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 zmiany uchwały Nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn z 

dnia 23 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również 

trybu ich pobierania. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

7.   Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  

      szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn. 

      - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

      - opinia przedstawicieli organizacji związków zawodowych, 

      - dyskusja i podjęcie uchwały. 

8.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,  

      uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży,  

      uczniów oraz rodziców. 

      - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

      - dyskusja i podjęcie uchwały. 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  

      Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022. 

      - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

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

      - dyskusja i podjęcie uchwały. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

- dyskusja i podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

      obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn. 

      - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

      - opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

      - dyskusja i podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

      transportowych. 

      - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

      - opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

      - dyskusja i podjęcie uchwały. 
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14.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do  

       obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. 

       - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

       - opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, 

       - opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

       - dyskusja i podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami  

      pozarządowymi na 2023 rok. 

      - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

      - dyskusja i podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  

      problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. 

      - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

      - dyskusja i podjęcie uchwały. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza 

       na lata 2022 – 2027. 

       - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

       - dyskusja i podjęcie uchwały. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej  

       Rady Gminy Żyrzyn. 

       - przedstawienie wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

       - dyskusja i podjęcie uchwały. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn  

       na lata 2023 – 2029.  

       - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

       - opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, 

       - dyskusja i podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Żyrzyn dla określonych  

      terenów. 

      - wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn, 

      - dyskusja i podjęcie uchwały. 

21.  Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych  

       radnych Rady Gminy Żyrzyn złożonych za 2021 rok. 

22.  Informacja Wójta Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych pracowników 

       samorządowych złożonych za 2021 rok. 

23.  Sprawy różne i zakończenie sesji. 

 

 

Ad. 1 

 

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

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

obecnych jest 10 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał.  
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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 – 10 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” – 10 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Ad. 4 

 

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

sesjami od 30 sierpnia 2022 r. do 28.011.2022 r. 

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Na salę obrad parzyły radny Pan Zbigniew Matraszek. 

 

Radny Pan Jan Trybuła- podziękował za wprowadzenie dodatkowego kursu linii 21 MZK z 

Woli Osińskiej przez Osiny do Puław  o godz. 7:00. Radny zapytał, czy w przyszłym roku 

będzie realizowany poranny kurs PKS Ryki- Radny zauważył, że ten kurs jest mało rentowny 

z uwagi na znikomą ilość zainteresowanych osób. 

 

Pan Wójt- poinformował, że od stycznia 2023 r. z godnie z podpisaną umową nie będzie 

realizowany kurs PKS Ryki, o który pyta rady Pan Jan Trybuła.   

 

Ad. 5 

 

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

wniosków do Wójta Gminy.   
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Ad. 6 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn 

z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu 

ich pobierania  dokonała Kierownik OPS w Żyrzynie Pani Renata Bakiera. Poinformowała, 

że od stycznia 2023 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie i należy uaktualnić stawki 

godzinowe za usługi opiekuńcze. Pani Kierownik OPS zaproponowała, by od 1  stycznia 2023 

r. do 30 czerwca 2023 r. koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 22,80 zł, natomiast 

koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 30 zł. Od 01 lipca 2023 r. 

koszt jednej godziny usług opiekuńczych będzie wynosił 23,50 zł , natomiast koszt jednej 

godziny specjalistycznych usług opiekuńczych będzie wynosił 32 zł.  

 

Uwag do projektu uchwały niebyło.  

 

Uchwała Nr XXIX/234/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

zmiany uchwały Nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania  została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7  

 

Wójt Pan Andrzej Bujek dokonał omówienia projektu uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Żyrzyn. Poinformował, że w związku ze zmianami w ustawie – 

Karta Nauczyciela, wprowadzonymi z dniem 1 września 2022 r.  ustawą  z dnia 5 sierpnia 2022 

r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela wprowadzono nowe stawki oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn.     

Uwag do projektu uchwały nie było.  
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Uchwała Nr XXIX/235/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 8 

 

Pan Wójt  przystąpił do omówienia punktu w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu 

pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, 

uczniów oraz rodziców. Poinformował, że określa się nową stawkę za 1 km przebiegu pojazdu 

w Gminie Żyrzyn: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 

0,5214 zł, dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 

zł.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXIX/236/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców została podjęta w głosowaniu 

jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 9 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022 dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek.  

Poinformował, że niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych z 

uwzględnieniem wyników egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w klasach ósmych 

szkoły podstawowej wysłana została wszystkim radnym oraz opublikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej a następnie została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej przez Dyrektora SAPO Panią Beatę 
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Osiak. Podkreślił, że na dzisiejszej sesji obecni są dyrektorzy szkół podstawowych Pan 

Sławomir Seredyn oraz Pan Paweł Zając, do których radni mogą kierować zapytania związane 

z przedstawioną informacją.   

 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Pan Tomasz 

Guz odczytał pozytywną opinię Komisji w sprawie informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag do w/w informacji nie było.  

Uchwała Nr XXIX/237/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 

2021/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn 

w roku szkolnym 2021/2022 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 10 

 

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

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

zmiany, które wprowadza się do uchwały budżetowej dotyczą zmniejszenia planowanych 

dochodów oraz planowanych wydatków o kwotę 6.965.745,90 zł. Zmiany zostały wskazane w 

załącznikach Nr 1 - Nr 6 do omawianego projektu uchwały.  

 

Radny Pan Jan Trybuła odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetowej, Działalności 

Gospodarczej i Mienia Komunalnego do projektu uchwały. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała Nr XXIX238/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 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” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

 

Punkt 11 porządku obrad w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówił Pan 

Wójt Gminy Żyrzyn. 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 uchwale ulega zmianie załącznik Nr 1 i Nr 2 WPF . 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

   

Uchwała Nr XXIX/239/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie 

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

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Treść uchwały sanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

 

Punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn został omówiony przez Wójta Pana 

Andrzeja Bujka.  

Pan Wójt wyjaśnił, że górne stawki podatku od nieruchomości określa ministerstwo. Rada 

Gminy uchwala stawki na swoim terenie nie przekraczając górnej granicy. Pan Wójt 

zaproponował podwyżkę w stosunku do podatku z 2022 r.: 

• podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp. – mamy 0,95 zł, 

proponuje 1,09 zł 

• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni  

• grunty pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego – mamy 0,45 zł proponuje 0,51  zł 
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• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 

do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego- 3,81 zł od 1 m2 powierzchni. 

• od budynków: 

- od mieszkań – mieliśmy 0,75 zł proponuje 0,85 zł 

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym- 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.  

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – mieliśmy 21,00 zł proponuje  

23,50 zł  

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 5,25 zł –5,87 zł. 

- pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego mieliśmy 5,50 zł proponuje 6,33 zł 

• od budowli: 

- obniżenie do 0,1% od urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Pan Wójt uzasadnił propozycję podwyżki tym, że koszty utrzymania Gminy rosną, a wpływy 

maleją. Podniesienie podatków w naszej gminie wiąże się z bieżącymi kosztami Gminy w roku 

przyszłym, które będą zdecydowanie wyższe, jest to związane ze wzrostem płacy minimalnej i 

ze wzrostem kosztów prądu, gazu oraz innych usług. Inflacja jest coraz wyższa i powoduje, że 

usługi są coraz droższe.  

Radny Pan Jan Trybuła- odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetowej, Działalności 

Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXIX/240/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Żyrzyn została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 13 

Następnie Pan Wójt przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie  określenia 

wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Wójt poinformował, że od 7 

lat nie była zmieniana stawka podatku od środków transportowych, celem przyciągnięcia 

przedsiębiorców do naszej gminy. Na rok 2023 Pan Wójt zaproponował, aby stawki od środków 

transportowych wynosiły: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

- powyżej 3,5 t – 5,5 t - 552,00 zł  

- powyżej 5,5 t – 9 t – 828,00 zł 

- powyżej 9 t do mniej niż 12 t – 1.104,00 zł  

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 

12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do projektu uchwały, 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 

12 ton – 1150,00 zł, 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 

niż 12 ton określone są w załączniku nr 2 do projektu uchwały, 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 

518,00 zł 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

określone są w załączniku nr 3 do projektu uchwały. 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a. mniejszej niż 22 miejsc – 1150,00 zł 

b. równej lub wyższej niż 22 miejsc – 1950,00 zł. 

 

Radny Pan Jan Trybuła- odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetowej, Działalności 

Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXIX/241/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 



11 

 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 

Wprowadzenia do punktu 14 porządku obrad w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok dokonał Pan Wójt Andrzej Bujek. 

Wójt poinformował, że maksymalna stawka ceny skupu żyta ustalona komunikatem Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta 

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 

wynosi 74,05 zł za 1 dt. Pan Wójt zaproponował obniżenie tej stawi do kwoty 70,00 zł.   

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Pan 

Marcin Barański odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.  

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Pan Jan Trybuła- odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetowej, Działalności 

Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXIX/242/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok 

została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pan Wójt poinformował, że Gmina Żyrzyn utrzymuje maksymalną stawkę za 1 ha lasu i ona w 

roku bieżącym wynosi 46,69 zł- jest to kwota wyliczona od średniej ceny sprzedaży drewna 

przez lasy państwowe. W roku przyszłym cena za 1 ha przeliczeniowy lasu będzie wynosiła 

71,00 zł. Pan Wójt przypominał, że młode lasy są zwolnione z podatku (do 40 lat), a lasy 

ochronne płacą 50% tej stawki.  

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od godz. 15:25 – 15:45. 
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Po wznowieniu obrad przewodnicząca stwierdziła, że na sali obecnych jest 11 radnych.  

 

Ad. 15 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2023 został omówiony przez Wójta Pana Andrzeja Bujka. 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXIX/243/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok została podjęta 

w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 16 

 

Wójt Gminy Żyrzyn zreferował projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

2023 rok.  

Radny Pan Zbigniew Matraszek- pochwalił uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w 

Żyrzynie za wykonaną piękną aranżację, scenografię i zagraną na wysokim poziomie część 

artystyczną z okazji obchodów 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

 

Radny Pan Adam Chachaj-  zaapelował do rady i do Pana Wójta o przywrócenie i 

zatrudnienie opiekunów świetlic w poszczególnych wsiach w celu kultywowania tradycji 

kultury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej wśród naszych mieszkańców oraz inicjowanie 

aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi i wspieranie inicjatyw lokalnych.  

 

Radny Pan Jan Trybuła- poprał przedmówcę. Powiedział, że jest za inicjatywą zatrudnienia 

osób do prowadzenia świetlic wiejskich. 

 

Pan Wójt- przypominał, że  powodem zamknięcia świetlic wiejskich była trwająca  pandemia. 

Do chwili obecnej nikt z mieszkańców nie zwrócił się o ponowne ich funkcjonowanie. Zwrócił 

uwagę, iż na ten cel należy zabezpieczyć konkretne środki finansowe w budżecie. 

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek i Pan Tadeusz Stachyra-  powiedzieli, że zanim otworzymy 
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konkretną świetlicę wiejską w pierwszej kolejności mieszkańcy powinni  wyjść z inicjatywą 

oddolną.  

 

Z-ca Wójta Pan Marcin Sulej-  przypominał, że osoby, które były zatrudnione do 

koordynowania pracy świetlic wiejskich nie wypełniały powierzonych zadań z uwagi na brak 

zainteresowania ze strony mieszańców.  

 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Wolska- Król- przypominała, że wnioski do budżetu na 

rok 2023 można było składać do miesiąca września. Zaznaczyła, że na takie zadnie należy 

zabezpieczyć konkretne środki w budżecie gminy. Oznajmiła, że żaden taki wiosek nie wpłynął 

do urzędu.   

 

Uchwała Nr XXIX/244/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 17 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gmin Pradolina Wieprza na lata 2022-

2027 został zreferowany przez z-cę Wójta Gminy  Żyrzyn Pana Marcina Suleja.  

Poinformował, że przedmiotowe opracowanie pt. Strategia Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza 

na lata 2022-2027 to pierwszy terytorialnie definiowany dokument integrujący obszar 

Pradoliny Wieprza, w skład której wchodzą gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ułęż (z powiatu 

ryckiego) i Żyrzyn (z powiatu puławskiego). Gminy Pradoliny Wieprza – Kłoczew, Nowodwór, 

Ułęż i Żyrzyn – podjęły się realizacji wspólnych celów rozwojowych ze względu na 

podobieństwo charakteryzujących je problemów. Każda z nich boryka się bowiem z 

problemami natury społecznej i gospodarczej oraz przestrzennej. W przypadku Gmin Pradoliny 

Wieprza można wskazać szereg wyzwań rozwojowych obejmujących strukturę demograficzną 

przedmiotowego obszaru, rynek pracy, uwarunkowania gospodarcze, dostępność infrastruktury 

technicznej, jak i stan środowiska przyrodniczego. Nadrzędnym celem zawiązanej współpracy 

jest budowanie pozycji konkurencyjnej Gmin Pradoliny Wieprza przede wszystkim poprzez 

poprawę jakości życia ich mieszkańców i wzmacnianie sytuacji gospodarczej, co zostało 

szczegółowo opisane w poszczególnych częściach Strategii. Ponadto, w reakcji na nasilające 

się problemy środowiskowe, przedmiotowe Gminy stoją przed wyzwaniem wsparcia swojego 

wielokierunkowego rozwoju podjęciem działań w zakresie poprawy jakości wód i powietrza. 
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Rdzeń niniejszego opracowania stanowią konkretne przedsięwzięcia zgłaszane i 

opracowywane przez samorządy skupione w Związku Gmin Pradoliny Wieprza. Prowadzone 

prace przygotowawcze doprowadziły do wypracowania obszarów tematycznych o 

szczególnym znaczeniu dla przedmiotowego obszaru. Cechują się one zintegrowanym 

charakterem, co oznacza, że realizacja pełnego zakresu przewidzianych działań będzie miała 

znaczący wpływ na niwelowanie deficytów rozwojowych, a zasięg ich oddziaływania obejmuje 

cały obszar Gmin Pradoliny Wieprza. 

 

Następnie Pan Marcin Sulej zapoznał Radnych z wykazem projektów zintegrowanych 

dotyczących poszczególnych celów rozwojowych gminy Żyrzyn, tj.:  

 

• instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej, (fotowoltaika, pompy ciepła 

(powietrze/powietrze, powietrze/woda i geotermalne)  

• wymiana kotłów Żyrzyn,  

• wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED oraz budowa nowych linii 

oświetlenia ulicznego Żyrzyn, 

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

• projekty OZE dla mieszkańców,  

• przebudowa zbiorników wodnych - zbiorniki retencyjne,  

• przebudowa wodociągów i hydroforni oraz przepompowni,  

• działania informacyjno-edukacyjne z udziałem szkół , 

• budowa kanalizacji - Bałtów, Borysów, Kotliny,  

• budowa oczyszczalni ścieków w Osinach i modernizacja oczyszczalni w Żyrzynie,  

• rozbudowa sieci wodociągowych i modernizacja ujęć,  

• modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borysowie,  

• usuwanie azbestu Żyrzyn,  

• montaż koszy do segregacji przy przystankach i miejscach użyteczności publicznej, 

• ścieżki pieszo-rowerowe, wiaty, małe siłownie zewnętrzne, miejsca na ognisko, ścieżki 

edukacyjne,  

• zbiorniki i stawy rekreacyjne Kośmin i Żyrzyn,  

• zagospodarowanie przestrzeni publicznej (park, łąki kwietne, zbiorniki wodne i stawy) 

w gminie Żyrzyn,  

• rozbudowa GOK-u,  

• budowa nowego budynku Urzędu Gminy,  

• budowa boisk sportowych,  

• zakup dwóch średnich samochodów dla OSP, budowa placu ćwiczeń dla OSP, 

• rewitalizacja (park, Aleja Lipowa, szkoły, centra kulturalne poszczególnych wsi - 

świetlice, remizy)  

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek- powiedział, że w powyższym opracowaniu Gmina Żyrzyn 

na tle pozostałych Gmin Pradoliny Wieprza wygląda najkorzystniej, plan naszej gminy jest 

bardzo ambitny i życzył powodzenia w realizacji powyższych celów.  

 

Radny Pan Sebastian Walaszek- powiedział, że przedstawiona strategia zawiera „koncert 
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życzeń dla naszej gminy”. Radny zastanawia się, czy jest to ekonomicznie realne  do wykonania 

przez naszą Gminę. Powiedział, że rozumie iż cele zapisane w strategii są pierwotnym 

wejściem do ubiegania się o zewnętrzne dotacje na inwestycje.  

 

Uchwała Nr XXIX/245/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie  

przyjęcia Strategii Rozwoju Gmin Pradolina Wieprza na lata 2022-2027  została podjęta w 

głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 18 

 

Kolejny punkt porządku obrad w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia 

młodzieżowej Rady Gminy Żyrzyn został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Pana Jarosława Osiaka. Poinformował, że petycja była 

omawiana na posiedzeniu komisji i jej członkowie stwierdzili, że inicjatywa utworzenia 

młodzieżowej rady gminy zasługuje na objecie jej pracami i konsultacjami ze strony organów 

Gminy Żyrzyn, pod warunkiem że inicjatorem podjęcia tych działań będzie samorząd 

uczniowski lub inny młodzieżowy samorząd z terenu naszej gminy. 

 

Radca Prawny Pan Tomasz Stolat- powiedział, że rozpatrując przedmiotową petycję Rada 

Gminy Żyrzyn zmuszona jest zwrócić uwagę na inny aspekt sprawy. Otóż Gmina Żyrzyn, jako 

jednostka samorządu terytorialnego, jest co do zasady gminą wiejską. Jej podmiejski charakter 

w stosunku do miasta Puławy ma w istocie znaczenie dla dwóch jednostek pomocniczych, a 

nie dla gminy jako całości. Oznacza to, że zarówno terytorialnie, ale także społecznie przy 

realizacji powierzonych jej zadań Gnina w sposób aktywny uczestniczy w życiu każdego 

mieszkańca, czy też wszyscy mieszkańcy w sposób aktywny uczestniczą w działaniach gminy. 

Innymi słowy „oddalenie” mieszkańca od spraw urzędowych jest nieznaczne w odróżnieniu od 

gmin o charakterze miejskim, czy też wielkomiejskim. W tego typu jednostkach samorządu jak 

Gmina Żyrzyn nie istnieje problem kontaktu z radnym, czy anonimowość mieszkańca przy 

zgłaszaniu problemów, która wmusza „pośrednictwo” wybranego przedstawiciela do organu 

stanowiącego. Tożsamo rzecz się ma w przypadku osób młodych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.   
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Uchwała Nr XXIX/246/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie    

utworzenia młodzieżowej Rady Gminy Żyrzyn została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 19 

 

Wprowadzenia do tematu w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2023-2029 dokonał Wójt Gminy Żyrzyn.  

Poinformował, że w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żyrzyn wchodzi 14 lokali, w tym: 

w miejscowości Żyrzyn- dom nauczyciela i SP ZOZ, budynek po byłym posterunku policji, 

szkoła podstawowa w Osinach i budynek po byłej Szkole Podstawowej w Woli Osińskiej. 

Większość budynków jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Remont i modernizacja stanu 

technicznego budynku przewidziana jest w budynku w Woli Osińskiej –planujemy wykonanie 

remontu klatki schodowej i wymianę drzwi wejściowych. W latach 2023- 2029 nie przewiduje 

się sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Żyrzyn.   

 

Radny Pan Jan Trybuła- odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetowej, Działalności 

Gospodarczej i Mienia Komunalnego. 

Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.  

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

Uchwała Nr XXIX/247/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku w sprawie    

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 

2023-2029 została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie tj.; 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 20 

 

Pan Wójt Andrzej Bujek poinformował, że w przedstawionym projekcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów - zmienia się 
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załącznik graficzny Nr 2 do uchwały Nr XXIII/215/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 maja 

2022 r.  

Uchwała intencyjna, mimo że nie jest aktem prawa miejscowego, stanowi istotny wyznacznik, 

według którego plan miejscowy winien być sporządzony, określając w szczególności obszar, 

na którym projektowany m.p.z.p. ma zostać ustanowiony. Zatem granice ww. opracowania w 

zakresie załącznika Nr 2 zwiększa się o część terenu, służącą obsłudze komunikacyjnej terenu 

ujęcia wody zlokalizowanego w obrębie Wola Osińska. 

Inne ustalenia uchwały Nr XXIII/215/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 2022 r. 

pozostają bez zmian, w tym w zakresie załączników Nr 1 i Nr 3. 

 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

Uchwała Nr XXIX/248/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada  2022 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów została podjęta w głosowaniu jawnym, 

jednomyślnie tj.; 

• „za” – 11 (T. Gruda, A. Chachaj, Z. Kozdrój, K. Lendas, T. Stachyra, S. Walaszek, J. 

Trybuła, T. Guz, J. Osiak, M. Barański, Z. Matraszek). 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 21 

 

Pan Wójt przedłożył informację Wójta Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych 

pracowników samorządowych złożonych za 2021 rok.  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 22 

 

Przewodnicząca Rady pani Teresa Gruda przedłożyła informację Przewodniczącej Rady 

Gminy Żyrzyn o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Gminy Żyrzyn złożonych na 

początku kadencji rady gminy i za 2021 rok.  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 23 

 

W sprawach różnych radny Pan Jan Trybuła podziękował za wykonanie rewitalizacji rowu 

przy drodze oraz oczyszczenie poboczy. Radny poprosił o wykonanie w tym zakresie prac do 

końca wsi w przyszłym roku.  

 

Radny Pan Tomasz Guz – poinformował, że wszystkie podziękowania za przygotowanie 

części artystycznej z okazji Narodowego Świta Niepodległości przekaże nauczycielom – 
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autorom projektu.  

Radny poprosił o ustawienie zanaku pionowego przy skrzyżowaniu z ul. Górną w Żyrzynie    

wskazującego dojazd do miejscowości Wola Osińska.  

 

Radny Pan Zbigniew Matraszek – stwierdził, że miejscowość Żyrzyn jest słabo oznakowany 

i poprosił o ustawienie znaków informujących o nazwach ulic.  

 

Pan Wójt – odpowiedział, że w dzisiejszych czasach większości osób posługuje się nawigacją 

i bez problemu znajdzie wskazany adres.  

 

Więcej zgłoszeń nie było.  

 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1730 zamknęła XXIX sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 

 


