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Protokół Nr XXX/2022 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Żyrzyn 

odbytej w dniu 14 grudnia 2022 roku. 

 
Sesja Rady Gminy Żyrzyn rozpoczęła się o godz. 1440 i trwała do godz. 1500. 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. Krzysztof Turski 

6. Tadeusz Stachyra 

7. Sebastian Walaszek  

8. Zbigniew Matraszek  

9. Krystian Lendas  

 

Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: 

 

1. Marcin Barański 

2. Marcin Feldman 

3. Andrzej Potyra 

4. Adam Chachaj 

5. Tomasz Guz 

6. Leszek Kozak 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Pan Andrzej Bujek   - Wójt Gminy Żyrzyn 

2. 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. 

 

Ad. 1 

 

Przewodnicząca Pani Teresa Gruda otworzyła XXX sesję Rady Gminy Żyrzyn. Powitała 
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wszystkich obecnych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych 

obecnych jest 9 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 – 9 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” – 9 (T. Gruda, Z. Kozdrój, K. Lendas, Z. Matraszek, T. Stachyra, K. Turski, S. 

Walaszek,  J. Trybuła, 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 566.643,94 zł. Zmiana wynika głównie ze 

środków jakie otrzymaliśmy na wypłatę dodatku  węglowego w kwocie 552.132 zł. Pozostałe 

zmiany dotyczą: subwencji oświatowej (12.582 zł), środków na dożywienie uchodźców z 

Ukrainy (2.254 zł), środków z Funduszu Pomocy na 300+ dla uchodźców z Ukrainy (1.141,94 

zł) oraz na składki zdrowotne dla UK (1.141,94 zł) ponadto 370 zł na zadania zlecone -Karta 

Dużej Rodziny. Ponadto w wydatkach zwiększamy plan wydatków bieżących  na oświetlenie 

uliczne (30.000 zł), które zostały przesunięte z rezerwy inwestycyjnej- w związku z tym 

zmianie ulega załącznik inwestycyjny i zmniejszają się wydatki majątkowe, rezerwę na zadania 

inwestycje o 30.000 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. 

Uchwała Nr XXX/249/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie 

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

jawnym, jednomyślnie tj.; 
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• „za” – 9 (T. Gruda, Z. Kozdrój, K. Lendas, J. Trybuła, Z. Matraszek, J. Osiak, T. 

Stachyra, K. Turski, S. Walaszek) 

• „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 XXX/250/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 grudnia  2022 roku w sprawie 

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

 

• „za” – 9 (T. Gruda, Z. Kozdrój, K. Lendas, J. Trybuła, Z. Matraszek, T. Stachyra, K. 

Turski, S. Walaszek, J. Osiak) 

• „przeciw” – 0 

• „wstrzymał się” – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

W sprawach różnych radny Pan Krzysztof Turski zapytał, czy wiadomo kiedy będzie 

dostawa węgla do naszej gminy oraz kiedy mogą przystąpić do rozbiórki garaży w Woli 

Osińskiej. Radny poprosił o pomoc w wywozie gruzu przy rozbiórce garaży. 

Pan Wójt – poinformował, że na temat rozbiórki garaży odpowie na najbliższej 

poniedziałkowej sesji. W sprawie dystrybucji węgla Pan Wójt poinformował, że gmina jest 

gotowa i czeka tylko na dostawę surowca. Dostawcą węgla od PGG S.A. i jest firma Piotr 

Furtak z Karczmisk i na dzień dzisiejszy mamy awizowane 3 dostawy: 

1) 15 grudnia 2022 r. – ekogroszek 52 t., 

2) 22 grudnia 2022 r. – orzech 26 t, 

3) 29 grudnia 2022 r. – ekogroszek 26 t. 

Wobec wyczerpania się tematów Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Gruda 

podziękowała  za udział w sesji i o godzinie 1500 zamknęła XXX sesję Rady Gminy Żyrzyn. 

 

Protokół opracowała:      Zatwierdziła: 

Agata Szymanek      Teresa Gruda 


