
UCHWAŁA NR V/36/2019 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 5 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy udziela się Wójtowi Gminy Żyrzyn wotum zaufania z tytułu 

działalności w 2018 roku. 

§ 2. 
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§ 3. 
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I. Wstęp 

   

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019r. poz. 506) oraz uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXIII/217/2018 z dnia 8 listopada 

2018r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Żyrzyn , Wójt 

Gminy Żyrzyn przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Żyrzyn za 2018 rok. 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w danym roku. 

II. Realizacja polityk, programów i strategii 

W 2018r. w gminie obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

• Lokalny program rewitalizacji Gminy Żyrzyn 

 

Program ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XXVII/183/2018 z dnia 

23 lutego 2018r. i jest spójny ze Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą Rady Gminy 

Żyrzyn  Nr XXX/193/2014 z dnia 12 listopada 2014r. 

 

W ramach realizacji tego programu w 2018r. wykonaliśmy na terenie gminy 

następujące zadania: 

 

1) zagospodarowanie terenu wokół obiektów edukacyjno-sportowych w Żyrzynie 

(budowa dróg i parkingów) za kwotę 414 130,00 zł ze środków własnych, 

2) wybudowaliśmy 8 wiat i peronów oraz 2 zatoki przystankowe za kwotę 
263 266,00 zł, w tym uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 139 124,00 zł z RPO 

WL w ramach realizacji wspólnego projektu z MOF Miasta Puławy, 

3) rozbudowana i zmodernizowana została sieć dróg w celu poprawy transportu: 

wykonana została nawierzchnia asfaltowa na ul. Zielonej i Ogrodowej w Żyrzynie 

za kwotę 612 262,47zł, na to zadanie pozyskaliśmy dotację z Rządowego 

Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów w kwocie 

303 718,00 zł, 

4) rozpoczęte zostały roboty budowlane na zadaniu ,,Adaptacja budynku dawnego 

Zespołu Szkół na cele Domu Pomocy Społecznej, budynku rehabilitacji i mieszkań 
chronionych”  (rozliczone w 2018r. na kwotę  -  1 204 702,00 zł). 

5) parafia żyrzyńska rozpoczęła realizację drugiego projektu pn. ,,Odnowienie 

elewacji budynku dzwonnicy i parkanu, zagospodarowanie terenu wokół kościoła 

poprzez budowę parkingu, chodników i nasadzenia zieleni parkowej”, Projekt 

parafii przy wparciu gminy uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WL w kwocie  

1 118 257,00 zł,  
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6) prowadzone były również prace przy budowie hali sportowej (rozliczone w 2018r. 

na kwotę - 2 511 127,00 zł, w tym pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

dofinansowanie – 1 400 000,00 zł).  

 

• Plan Odnowy Miejscowości Żyrzyn na lata 2012 – 2019  

 

Plan ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XVI/98/2012. 

W ramach tego programu w 2018r. wykonaliśmy następujące zadania: 

1) wybudowana została droga ul. Zielona w Żyrzynie, 

2) wybudowana została droga ul. Ogrodowa w Żyrzynie, 

3) przebudowa sieci wodociągowej. 

Realizowane były także nowe zadania, które są kontynuowane w 2019r. tj.: 

1) budowa hali sportowej w Żyrzynie, 

2) odnowienie elewacji budynku dzwonnicy i parkanu Kościoła Parafialnego w 

Żyrzynie wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.  

 

• Plan Odnowy Miejscowości Kośmin na lata 2012 – 2019 

 

Plan ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XI/69/2016 w sprawie 

zmiany planu odnowy miejscowości Kośmin na lata 2012 – 2019. 

W ramach realizacji tego programu w 2018r. wykonaliśmy następujące zadania: 

1) wybudowaliśmy drogę gminną obok posesji Państwa Okonowskich za kwotę 
66 056,86 zł, 

2) kontynuowana była przebudowa drogi gminnej 107446L Cezaryn-Kol. Kośmin. 

Wykonana została dokumentacja techniczna i złożony wniosek o udzielenie 

dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury  

Drogowej na lata 2016 – 2019. Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 

554 198,00 zł i droga ta będzie wybudowana w 2019r. 

 

• Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żyrzyn na lata 

2014 – 2032 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żyrzyn został uchwalony  na 

lata 2014-2032 . Program ten został przyjęty Uchwałą Nr XXX/192/2014 Rady Gminy 

Żyrzyn z dnia 12 listopada 2014 r. Niniejszy Program został sporządzony na zlecenie Urzędu 

Gminy Żyrzyn w celu aktualizacji poprzedniej wersji programu z 2008r. pod nazwą „Gminny 

program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żyrzyn na lata 2008-

2032”. Dokument ten stanowić ma element realizacji harmonogramu stopniowego usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu kraju zapisanego w POK z A na szczeblu lokalnym. 

Do jego opracowania posłużyły wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

wykonanej w 2014r. na terenie gminy. Dane uzyskane podczas tej inwentaryzacji zostały 

wprowadzone zgodnie z wytycznymi do Centralnej Bazy Azbestowej naszego kraju, w celu 

umożliwienia pozyskiwania dotacji na eliminację wyrobów azbestowych z terenu 

nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Żyrzyn. Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia 
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na dzień 15.10.2014 r. wynosiła 5 072,232 Mg. Gmina dokonuje sukcesywnie, począwszy od 

2007 roku likwidacji wyrobów zawierających azbest – w okresie od 2007 do 2017r. 

usuniętych zostało 485,52 Mg.  

  

Usuwanie azbestu w 2018 r. z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu 

gminy Żyrzyn odbywało się w ramach realizacji: 

1) umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Lublinie. - kwota dofinansowania w wysokości 10 400,00 zł 

obejmowała 100% kosztów kwalifikowanych, a dofinansowanie z budżetu gminy 

wynosiło 3 110,00 zł, 

2) projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (umowa o współpracy 

pomiędzy Wójtem Gminy Żyrzyn, a Województwem Lubelskim) 

Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy potrzebę usunięcia azbestu z 

nieruchomości w dwóch wariantach: 

1) obejmującą demontaż pokrycia dachowego, transport i unieszkodliwienie azbestu  

2) obejmującą jedynie transport i unieszkodliwienie azbestu.  

W 2018 r. z terenu Gminy Żyrzyn odebrano i unieszkodliwiono 199,41 Mg azbestu (płyt 

azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie). Zrealizowanych zostało 61 

wniosków złożonych przez mieszkańców na utylizację azbestu. 

 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyrzyn 

 

W ramach tego programu w 2018r. prowadzone były następujące inwestycje: 

1) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach za kwotę 
687 854,64 zł, w tym planowane dofinansowanie z RPO WL wynosić będzie 

423 653,00 zł, 

2) termomodernizacja i przebudowa budynku dawnej szkoły w Żerdzi o wartości 

998 421,00 zł (dofinansowanie z RPO WL – 884 657,00 zł), 

3) remonty dróg gminnych (wartość zadania 1 797 948,40 zł), 

4) montaż kolektorów słonecznych i kotłów na pelety w gospodarstwach domowych 

(wartość zadania w 2018r. - 492 804,00 zł), całkowita wartość projektu wynosi – 

3 631 656,00 zł przy dofinansowaniu z RPO WL – 2 856 469,00 zł, 

5) podpisana została umowa w ramach RPO WL na montaż instalacji 

fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła na kwotę - 1 058 768,00 zł przy 

dofinansowaniu – 828 016,00 zł, 

6) rozpoczęliśmy termomodernizację budynku przedszkola i świetlicy wiejskiej w 

Bałtowie (podpisana została umowa o dofinansowanie z RPO WL w kwocie 

321 934,00 zł). 

 

• Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na 

lata 2016 – 2022 

 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2018r. wchodziło 14 lokali o łącznej 

powierzchni 714,72m
2
, z tego: 10 lokali znajduje się w Żyrzynie, 2 w Osinach, 2 w 

Woli Osińskiej.   
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W ramach tego programu w 2018r. prowadzone były inwestycje polegające na 

wymianie instalacji c.o. wraz z montażem 4 dwufunkcyjnych pieców gazowych w 

budynku domu nauczyciela w Żyrzynie za kwotę - 79 555,00 zł. 

• Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2023 

 

Główne cele strategiczne jakie były realizowane w 2018r. to: 

1) ograniczenie bezrobocia w gminie, 

2) ograniczenie tempa wzrostu osób uzależnionych, 

3) systemowe podejście do pracy z rodziną, 
4) podwyższenie standardu życia osób starszych i niepełnosprawnych, 

5) podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenia zawodowego pracowników 

socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

Realizując określone w strategii zadania w 2018r. przyznane zostały następujące 

świadczenia: 

1) z powodu bezrobocia  z pomocy skorzystały 32 rodziny (110 osób), które 

otrzymały zasiłki celowe, okresowe oraz świadczenia niepieniężne. Osoby 

bezrobotne informowane były przez pracowników socjalnych o sposobach 

poszukiwania pracy i konkretnych ofertach.  Uzyskiwały też pomoc w pisaniu 

dokumentów aplikacyjnych; 

2) 11 rodzin dotkniętych problem alkoholizmu otrzymało pomoc w formie zasiłków 

oraz świadczeń niepieniężnych. W rodzinach z problemem alkoholowym 

prowadzona była praca socjalna. 

3) w ramach systemowego podejścia do pracy z rodziną 28 rodzin korzystało z 

pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa, 14 rodzin z powodu wielodzietności, 

1 rodzina z powodu bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 3 

rodziny z powodu przemocy w rodzinie, 12 rodzin z powodu długotrwałej ciężkiej 

choroby, 11 rodzin z powodu alkoholizmu. Ponadto 5 dzieci z 5 rodzin 

uczestniczyło w koniach letnich; 

4) 39 rodzin z dysfunkcją niepełnosprawności otrzymało pomoc finansową (12 osób 

skorzystało z pomocy w formie zasiłku stałego), a 2 osoby starsze skorzystały z 

pomocy w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych. W Domach Pomocy 

Społecznej przebywało 5 osób koszt ich pobytu to kwota – 104 368,92 zł; 

Pracownicy OPS systematycznie podnosili swoje kwalifikacje przez uczestnictwo 

łącznie w 10 szkoleniach zorganizowanych dla wszystkich pracowników. 

 

• Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żyrzyn  

na lata 2017 – 2020 

 

Cel główny tego programu to zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach, 

zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, jak również zwiększenie 

skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Zadania te były realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Do Zespołu wpłynęło 11 Niebieskich Kart. Do każdej 
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wdrożonej Niebieskiej Karty powołano grupę roboczą, która pracowała indywidualnie 

z daną rodziną nad rozwiązaniem problemu przemocy. 

 

• Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020” 

Celem tego programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z 

rodzin o niskich dochodach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program był 

realizowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy ze 

szkołami i przedszkolem. Przyznanie takiej pomocy odbywało się bez wydawania 

decyzji administracyjnej oraz bez prowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

W 2018r. z pomocy takiej skorzystało 1 dziecko (72 posiłki). 

 

• Gminny program wspierania rodziny na lata 2016 – 2018 

Program ten realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie, szkoły, 

przedszkole, świetlicę działającą przy Bibliotece Gminnej w Żyrzynie i Urząd Gminy.  

W ramach realizacji tego programu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie w 

2018r. zatrudniony był 1 asystent rodziny, który  świadczył wsparcie dla 10 rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej.  

W rodzinach tych opieką objętych było także 26 dzieci. Rodzinom zapewniona była 

pomoc materialna i rzeczowa, w formie zasiłków, dożywiania w szkołach i 

przedszkolu, paczek żywnościowych, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci. 

Prowadzone były również  zajęcia ogólnorozwojowe w godzinach popołudniowych w 

świetlicy w Żyrzynie. Pomoc materialną w formie stypendiów socjalnych w 2018r. 

otrzymało 47 rodzin. 

 

• Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Obowiązek sporządzania WPF wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych.  

Podstawą opracowania WPF obowiązującej w 2018r. była uchwała budżetowa na 

2018r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla 

potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została na lata 2018-2021. 

Na koniec 2018r. dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości 91,41% planu, 

natomiast wydatki w wysokości 91,51% planu. Na obsługę długu wydatkowana 

została kwota - 116 771,11 zł. Budżet gminy zamknął się niedoborem niższym niż 
zakładano o - 213 002,29 zł. Łączna kwota długu na koniec 2018r. wyniosła 

3 661 212,00 zł, co stanowi wskaźnik długu w wysokości 11,86%. 

Przedsięwzięcia na zadania bieżące zostały zrealizowane w 80,74% planu, natomiast 

majątkowe w 84,95% planu. 

 

• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 

W ramach tego programu udzielane były dotacje organizacjom pozarządowym na 

realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia. 

Przyznane dotacje zostały opisane w rozdziale „sprawy obywatelskie”. 
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Na stronie internetowej Urzędu Gminy znajduje się zakładka z informacją o 

działających organizacjach pozarządowych.  

Współpraca z tymi organizacjami polegała także na zamieszczaniu na stronie 

internetowej Urzędu Gminy informacji i plakatów o planowanych przez te organizacje 

przedsięwzięciach i obejmowaniem przez Wójta Gminy Żyrzyn patronatu nad nimi. 

Dotyczyło to w 2018r. takich przedsięwzięć jak: „ Żyrzyński Bieg dla Niepodległej”, 

czy „Podwieczorek na trawie w stylu retro” organizowany w Kośminie.  

Wspomagaliśmy także organizację imprez środowiskowych w Borysowie 

(„Niezapominajka”), Osinach („Dzień Dziecka”), Kośminie (”Pieczony Ziemniak”) 

oraz piknik w Skrudkach.  

 

• Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku 

 

Program ten był realizowany przez Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Komisariat Policji w Kurowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz placówki oświatowe z ternu gminy Żyrzyn i organizacje 

pozarządowe. 

W ramach współpracy z Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień 
prowadzona była bieżąca analiza na temat osób skierowanych na terapię. Osobom 

uczestniczącym w zajęciach terapeutycznych (4 osoby w 2018r.) zwracany był koszt 

dojazdu. W stosunku do osób, które nie uczestniczyły w terapii podejmowano wnioski 

o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu (wobec 14 osób). 

Funkcjonował punkt konsultacyjny znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Żyrzyn,  

w którym raz w miesiącu - w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 można było 

uzyskać pomoc i poradę. W 2018r. w punkcie konsultacyjnym w ramach 11 dyżurów 

udzielono 18 porad dla 8 osób będących mieszkańcami Gminy Żyrzyn. W grupie tej 

były osoby pijące w sposób szkodliwy, sprawcy przemocy domowej oraz członkowie 

rodzin osób uzależnionych, w tym dorosłe dzieci alkoholików. 

W 2018r. policjanci z Posterunku Policji w Kurowie realizując czynności służbowe w 

zakresie pracy dochodzeniowej i śledczej przeprowadzali także śledztwa dotyczące 

przemocy w rodzinie i postępowania dotyczące nietrzeźwych kierowców i 

narkomanii. 

W 2018r. pomoc materialną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie z powodu 

uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego członka rodziny 

otrzymało 11 rodzin na ogólną kwotę - 17 684,00 zł. Pomoc ta była udziela w różnej 

formie – finansowej, rzeczowej i dożywiania dzieci. 

W 2018r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia w pełnym składzie.  

Do zespołu wpłynęło 11 Niebieskich Kart A.  

Grupy robocze zespołu odbyły 18 posiedzeń.  
Zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej asystent rodziny w 2018r. miał pod 

opieką 10 rodzin, w tym 5 rodzin w których występował problem alkoholowy. 
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III. Realizacja uchwał Rady Gminy  Żyrzyn 

W 2018r. Rada Gminy uchwaliła 60 uchwał, z tego: 

• 14 uchwał dotyczących finansów i podatków gminy oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, 

• 7 uchwał z zakresu funkcjonowania Rady Gminy Żyrzyn (dotyczących  zmian w 

Statucie Gminy Żyrzyn, powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego 

Rady Gminy, powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i 

dotyczących regulaminów głosowań), 

• 6 uchwał z zakresu spraw oświatowych, 

• 5 uchwał z zakresu gospodarki  przestrzennej, 

• 3 z zakresu pomocy społecznej, 

• 3 dotyczące nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żyrzyn, 

• 2 dotyczące wynagrodzenia Wójta, 

• 2 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, 

• 2  z zakresu gospodarki nieruchomościami, 

• 2 dotyczące podziału gminy na okręgi i obwody głosowania, 

• 2 dotyczące pomocy Powiatowi Puławskiemu, 

• 2 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy, 

• 1 dotycząca wyborów sołtysów i rad sołeckich, 

• 1 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn, 

• 1 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ w Żyrzynie, 

• 1 w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Komunalnego Gmin w 

Bełżycach, 

• 1 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• 1 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

• 1 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Żyrzynie, 

• 1 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

• 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 

• 1 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn. 

Wszystkie uchwały, których czas realizacji przypadał na 2018r. zostały wykonane. 

Uchwalone programy wieloletnie będą realizowane nadal. 
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IV. Część analityczna 

4.1   Mieszkańcy gminy 

W Gminie Żyrzyn zamieszkują 6572 osoby (stan na 31.12.2018r.). 

W okresie od początku do końca 2018r. liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się o 43 

osoby. 

Migracje przebiegały głownie w kierunku miast. 

W 2018r. urodziło się w gminie 68 dzieci, a zmarło 86 osób. 

Wobec tego przyrost naturalny w 2018r. wyniósł „-18”. 

W gminie zamieszkują 3323 kobiety  i 3225 mężczyzn, z tego: 

• osób w wieku 14 lat i mniej - 957 

• kobiet w wieku 15 – 59  lat - 1869 

• mężczyzn w wieku 15 – 64 lat - 2217 

• kobiet powyżej 60 roku życia - 930 

• mężczyzn powyżej 65 roku życia - 445 

4.2   Sprawy obywatelskie 

W 2018r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące: 

• zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn, 

• lokalnego programu rewitalizacji Gminy Żyrzyn, 

• programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Do Urzędu Gminy w 2018r. wpłynęło 46 wniosków o udzielenie informacji publicznej, które 

dotyczyły następujących tematów: 

1) udostępnienia kopii umów zawartych przez Urząd Gminy w 2017r., 

2) zastosowania instytucji posiedzenia w trybie współdziałania, 

3) informacji nt. uchwał rady gminy dot. trybu oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, rady oświatowej, młodzieżowej i rady 

seniorów, 

4) informacji nt. uchwał w zakresie ustalenia opłaty adiacenckiej, 

5) sposobu i skutków wykonywania zadania – opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 

wyłapywanie, 

6) programów komputerowych i aplikacji posiadanych przez gminę, 
7) zarobków Sekretarza Gminy, 

8) kwoty przeznaczonej na wypłatę trzynastej pensji za 2017r., 

9) informacji w zakresie realizacji zadań publicznych realizowanych za pomocą 
zaangażowania kapitałów prywatnych, 

10) informacji o wydatkach poniesionych przez gminę w związku z Finałem WOŚP, 

11) informacji o nazwie firmy wynajmującej toalety przenośne i kosztach najmu, 

12) udostępnienia umowy z podwykonawcą przy budowie szkolnej hali, 

13) informacji nt. audytu wewnętrznego, 
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14) planu zamówień publicznych – 2 razy, 

15) informacji o wyborze portalu zamówień publicznych, 

16) informacji nt. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Usuwania Azbestu wraz z 

inwentaryzacją, ewidencji zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami, 

17) informacji nt. efektywności energetycznej gminy, 

18) przekazania wykazu imion nadanych dzieciom w 2017r., 

19) przekazania wykazu placówek sprzedaży napojów alkoholowych, 

20) informacji o kosztach funkcjonowania Urzędu Gminy w 2017r., 

21) informacji o usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych – 2 razy, 

22) informacji o podłodze wykonywanej w budowanej hali sportowej, 

23) informacji o dotacji udzielonej stowarzyszeniom na prowadzenie sekcji piłki nożnej, 

24) informacji o przetargu na montaż kotłów na biomasę i kolektorów słonecznych, 

25) informacji o współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego, 

26) przekazania kopii ofert przetargowych – Zielona Energia, 

27) informacji nt. płatnego udostępniania majątku Gminy, 

28) informacji o kosztach zakupu wody do dystrybutorów, 

29) informacji o otrzymanym od wydawnictw przez szkoły sprzęcie elektronicznym, 

30) informacji o przetargu na obsługę prawną, 
31) informacji o prowadzonych mediach, czasopismach i wydatkach na promocję, 
32) informacji o zagospodarowaniu odpadów biodegradowalnych, 

33) informacji nt. zajęcia pasa drogowego, 

34) informacji nt. gospodarki ściekowej i budowy oczyszczalni ścieków, 

35) informacji nt. opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

36) informacji nt. żłobków i klubów seniora, 

37) informacji nt. kondycji finansowej gminy w kadencji 2014-2018, 

38) informacji o wysokości abonamentu na system zamówień publicznych, 

39) informacji nt. zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu RC-Z, 

40) informacji o wartości netto postępowań w sprawie zamówień poniżej 30 tys. euro, 

41) informacji o wydanych zezwoleniach na utrzymywanie psów ras uznawanych za 

agresywne, 

42) informacji nt. świadczenia usług Inspektora Ochrony  Danych Osobowych, 

43) informacji o sołtysach z ich adresami, 

44) informacji o dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji i dostosowania 

systemu do głosowania. 

Na wszystkie wnioski zostały udzielone odpowiedzi. Nie były wydawane decyzje o odmowie 

udzielenia informacji. 

W 2018r. nie wpływały skargi na działalność jednostek samorządowych. 

W 2018r. wpłynęła 1 petycja, która  dotyczyła podjęcia przez kierowników jednostek 

samorządu terytorialnego działań w zakresie dokonania  analizy możliwości wdrożenia w 

urzędzie procedur związanych z  pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniach o udzielenie zamówień w formie, o której mowa w art. 10a ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Udzielono wnioskodawcy odpowiedzi, że w wyniku 
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przeprowadzonej analizy Wójt Gminy zdecydował, że pełne wdrożenie elektronizacji 

zamówień publicznych zostanie zastosowane od dnia 1 stycznia 2020r., tj. w dniu określonym 

przez ustawodawcę jako termin ostateczny. 

W dniu 1 stycznia 2018r. funkcjonowało w gminie 35 organizacji pozarządowych, w tym: 28 

stowarzyszeń (jednostek OSP – 9), 2 kluby sportowe i 5 kół gospodyń wiejskich nie 

posiadających osobowości prawnej.  

Na koniec roku dane te wzrosły ponieważ powstały 3 nowe koła gospodyń wiejskich (w 

Zagrodach, Żyrzynie i Wilczance), zarejestrowane i posiadające osobowość prawną. 

W ramach trybu udzielania dotacji w 2018r. gmina wsparła wykonanie następujących zadań 

realizowanych przez organizacje pozarządowe: 

1) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna” -  Gminny 

Ludowy Klub Sportowy „Żyrzyniak” – 65 000,00 zł, 

2) Przeciwdziałanie narkomanii, w tym prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień” – 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Żyrzyniak” – 2 000,00 zł, 

3) „Żyrzyński bieg niepodległości” – Sportowo-Historyczne Stowarzyszenie „Gloria 

Victis” – 3 000,00 zł. 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych przewidywał również możliwość 
realizacji następujących zadań: 

• „Organizacja i oprawa artystyczna rocznic historycznych”, 

• „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 

prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień”, 

lecz żadna organizacja nie złożyła oferty w tym zakresie. 

W 2018r. we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania wiejskie dotyczące funduszu 

sołeckiego. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie zrealizowano wydatki na łączną 
kwotę - 284 521,04 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wszystkie zgłoszone 

przez sołectwa przedsięwzięcia, a były to: 

• modernizacja drogi na Kolonii „Przecinka” w Bałtowie (22 488,22 zł);. 

• modernizacja drogi gruntowej w Borysowie (19 970,88 zł);  

• remont drogi w kierunku Cezaryna (8 084,54 zł);  

• remont drogi w kierunku Parafianka (10 270,74 zł) 

• zagospodarowanie działki w Kotlinach na tereny rekreacyjne(16 199,10 zł) 

• budowa drogi od Kol. Kośmin do Kośmina (18 561,17 zł);  

• budowa drogi „Wolskiej” w Osinach (33 564,50 zł);  

• remont świetlicy w Parafiance (12 086,93 zł) 

• remonty dróg gminnych w Skrudkach (5 000,00 zł) 

• wykonanie projektu na budowę świetlicy w Skrudkach (8 799,50 zł);  

• ułożenie warstwy asfaltowej na drodze w Strzyżowicach (15 607,49 zł);  

• remont drogi do Kol. Wilczanka (10 000,00 zł) 

• remont drogi do łąk w Wilczance (5 567,50 zł) 
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• zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnię z wyposażeniem w świetlicy w Woli 

Osińskiej (19 544,58 zł) 

• wyposażenie świetlicy w Zagrodach (20 474,35 zł) 

• remont drogi pod lasem w Żerdzi (4 737,04 zł) 

• remont remizy strażackiej w Żerdzi (20 000,00 zł) 

• przebudowa ul. Zielonej w Żyrzynie (33 564,50 zł).  

4.3   Finanse gminy 

Budżet gminy na 2018r. zakładał dochody w kwocie 33 783 965,82 zł oraz wydatki w kwocie 

36 701 438,82 zł. 

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 30 882 160,16zł. tj. 91,41% planu, w tym 

dochody własne wyniosły 17 296 418,22 zł tj. 101,29% planu. 

Wydatki zostały zrealizowane w  kwocie 33 586 630,87 zł. tj. 91,51% planu. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 699,05 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 109,96 zł. 

Ze środków zewnętrznych do budżetu gminy zostały pozyskane dodatkowe środki w 

wysokości 6 642 564,44 zł, z tego na programy z udziałem środków Unii Europejskiej 

wydatkowaliśmy kwotę – 3 869 641,64 zł. 

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wydatkowano 

w 2018r. kwotę - 7 030 774,94 zł, z tego największa pozycja to wydatki ponoszone na 

świadczenia wychowawcze – 3 982 513,09 zł i świadczenia rodzinne oraz świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego – 2 122 307,29 zł. 

Wydatki na zadania własne stanowiły w 2018r. kwotę 18 861 871,47 zł, z tego największe 

kwoty przeznaczone były na: utrzymanie oświaty łącznie z Samorządową Administracją 
Placówek Oświatowych i kosztami dowozu uczniów (łącznie z zakupem paliwa i wynajmem 

autobusów) -  9 244 670,54 zł,  utrzymanie i funkcjonowanie administracji – 1 727 836,19 zł  

i drogi gminne łącznie z ich modernizacją – 1 797 948,40 zł. 

W 2018r. zostały wykonane  następujące zadania inwestycyjne: 

Lp. Nazwa zadania Wartość ogółem 

w zł 

Udział środków 

zewnętrznych  

w 2018r. w zł 

1. termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Skrudkach 

 

687 854,64 

 

13 600,00 

2. modernizacja wodociągu w Osinach i 

rozbudowa sieci wodociągowej w Zagrodach 

i Żyrzynie 

 

136 210,49 

 

----- 

3. budowa świetlicy wiejskiej w Zagrodach 212 743,23 120 968,00 

4. budowa nawierzchni asfaltowej na drodze w 

Strzyżowicach 

 

145 538,79  

 

----- 

5. modernizacja drogi betonowej w Bałtowie 60 120,17 ----- 

6. budowa drogi „Wolskiej” w Osinach  181 740,30 60 000,00 

7. budowa drogi od Kol. Kośmin do Kośmina 66 056,86 ----- 

8. modernizacja drogi gminnej w Borysowie 198 798,41 20 000,00 

9. przebudowa drogi gminnej w Parafiance 48 311,33 ----- 
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10. przebudowa drogi gminnej w Kośminie Nr 

107444L 

 

319 743,33 

 

159 871,00 

11. przebudowa ul. Zielonej i Ogrodowej w 

Żyrzynie 

 

612 262,47 

 

303 718,00 

12. budowa chodnika przy drodze do szkoły w 

Osinach 

 

11 714,11 

 

3 571,20 

 

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły w 2018r. - 144 662,63 zł. 

Na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Powiatem Puławskim przekazaliśmy środki 

w wysokości – 1 208,056,41 zł. W ramach tych środków wykonane zostały modernizacje 

następujących dróg powiatowych na odcinkach położonych na terenie Gminy Żyrzyn:  

1) 4 700 mb. drogi powiatowej Nr 1516L od  drogi krajowej nr 17 do drogi gminnej nr 

107412L (Żyrzyn-Żerdź-Baranów), 

2) 3 325 mb. drogi powiatowej Nr 1519L od km 2+190 do km 5+515 (Żyrzyn-Zagrody-

Kotliny), 

3) 2 014,40 mb. drogi powiatowej nr 2515 od km 0+266 do km 12+104,35 i od km 

14+508 do km 15+990 (Kurów-Kotliny-Baranów). 

W ramach wsparcia mieszkańców sołectwa Osiny i Wola Osińska została przekazana w 

2018r. do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” w 

Puławach dotacja do 1 m
3 

odprowadzonych ścieków w wysokości – 78 838,60 zł. 

Na terenie gminy w 2018r. funkcjonowała komunikacja miejska, która umożliwiała 

mieszkańcom naszej gminy dojazd do Puław z następujących miejscowości:  Bałtów, 

Borysów, Kotliny, Zagrody, Żyrzyn, Wola Osińska i Osiny. Dotacja, jaką przekazaliśmy dla 

Miasta Puławy z tego tytułu to kwota - 218 200,00 zł. 

Na promocję gminy w 2018r. wydano - 18 458,37 zł. 

W 2018r. zostały spłacone raty kredytu i pożyczki w kwocie - 1 294 904,00 zł. Zadłużenie 

Gminy na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło 3 661 212,00 zł (co stanowi wskaźnik zadłużenia 

11,86%). Zobowiązania te zostaną spłacone do końca 2021r.  

Konieczne wydatki bieżące  były w 2018r. realizowane terminowo, a podjęte w 2018r. 

uchwały okołobudżetowe dają gwarancję utrzymania płynności finansowej w 2019 roku. 

4.4.. Ochrona środowiska naturalnego 

Gmina  Żyrzyn zajmuje powierzchnię 128,7 km
2
  Jest to typowa gmina rolnicza, na której 

znajduje się 2455 gospodarstw rolnych, ze średnią powierzchnią gospodarstwa 5,00 ha. 

Na terenie gminy dobrze rozwinięty jest system wodociągów zbiorowych obejmujący 

wszystkie wsie. Zaś przeciętnie rozwinięty jest system kanalizacji, gdyż korzysta z niego 

około 42% gospodarstw domowych. Gospodarka ściekowa prowadzona jest w oparciu o 

oczyszczalnię ścieków w Puławach, do której są odprowadzane ścieki z Osin i Woli 

Osińskiej, a także o oczyszczalnię w Żyrzynie, do której są odprowadzane ścieki z Żyrzyna i 

Zagród, jak również dowożone z pozostałych 11 miejscowości. 

Gmina Żyrzyn wyróżnia się dużym wskaźnikiem lesistości – prawie 36% powierzchni gminy 

stanowią lasy, które są zgrupowane w duże kompleksy głównie w części gminy południowo-

wschodniej, centralnej i zachodniej. Te uwarunkowania sprawiają, że w gminie możemy 

mówić o dobrej jakości powietrza atmosferycznego. 
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Na terenie gminy znajduje się wiele cennych przyrodniczo terenów. Obszary chronionego 

krajobrazu obejmują ponad 60% obszaru gminy, są to:  Natura 2000, Pradolina Wieprza, Kozi 

Bór, Jezioro Piskory i 7  użytków ekologicznych. 

 

Gmina posiada opracowany Gminny Program Ochrony Środowiska jak również Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Na terenie gminy nie występują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska. 

Klimat akustyczny na terenie gminy kształtowany jest głównie przez hałas komunikacyjny 

wytwarzany przez pojazdy drogowe i można powiedzieć, że z roku na rok staje się wyższy. 

Hałas ten  nie powoduje jednak  dużej uciążliwości dla ogółu mieszkańców, gdyż główne 

trasy komunikacyjne nie przebiegają przez tereny o gęstej zabudowie. 

Na terenie gminy prawidłowo jest prowadzona gospodarka odpadami. W 2018r. nie 

stwierdzono istnienia dzikich wysypisk odpadów komunalnych. 

Na dzień 1 stycznia 2018r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 55,53 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 77,51 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś na 

koniec grudnia 2018r. dane te przedstawiały się następująco:  68,36 kg selektywnie zebranych 

odpadów i 78,84 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana proporcji wynikała 

głównie ze zwiększenia liczby osób dokonującej prawidłowej segregacji odpadów. 

Nieznaczny wzrost ilości oddanych odpadów segregowanych wynika m. in. z faktu, że od 

dnia 1 stycznia 2018r. uległ zmianie system segregacji workowej. Znaczna liczba właścicieli 

nieruchomości oddaje teraz odpady biodegradowalne, które wcześniej zagospodarowywali we 

własnym zakresie (na kompostownikach). Wzrosła również ilość oddanych odpadów z 

papieru. 

Mimo jednak wzrostu ilości oddawanych odpadów zmniejszyła się liczba mieszkańców 

objętych systemem gospodarowania odpadami (o 17 osób) jest to spowodowane mniejszą 
liczbą osób zamieszkujących naszą gminę. 
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy Wójt Gminy 

Żyrzyn podjął następujące działania: 

• umieścił zapis w umowie z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Puławach o 

dostarczaniu przez Zakład właścicielom nieruchomości ulotek zawierających 

informacje o rodzaju odpadów, jakie powinny być gromadzone (a jakie nie) w 

poszczególnych workach, 

• informacja o sposobie segregowania odpadów została umieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców znacznie wpływa na prawidłową segregację 
odpadów, co wiąże się z osiąganiem wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, 

a także powstawania odpadów i zanieczyszczania środowiska. 

Priorytetem dla Gminy jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, poprawa 

selektywnego ich zbierania oraz racjonalnego sortowania. Będziemy prowadzić dalszą 
edukację naszego społeczeństwa w tym zakresie, także poprzez pogadanki prowadzone na ten 

temat ze starszymi uczniami w szkołach podstawowych, jak również będziemy 
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wykorzystywali każde zebranie wiejskie do przypomnienia mieszkańcom zasad dotyczących 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

4.5   Ład przestrzenny 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w 

tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn, które zostało przyjęte przez 

Radę Gminy Żyrzyn w dniu 21 sierpnia 2013 r.  uchwałą  Nr XXII/138/2013. W latach 

2016-2017 została dokonana zmiana studium na wybranych obszarach, przyjęta uchwałą Nr 

XXVI/182/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 r., a spowodowana zgłoszeniem 

w latach 2013-2015 przez mieszkańców gminy potrzeb wykraczających poza ustalenia 

obowiązującego wówczas studium. Zmiana ta wykonana dla wyodrębnionych obszarów 

gminy spowodowała dokonanie, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, 

zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestały 

być aktualne (zgodnie z art. 9 ust. 1 p. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

Studium jest dokumentem planistycznym o charakterze ogólnym, obejmującym obszar całej 

gminy. Istotą Studium jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego. Ustalenia zawarte w tym dokumencie są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych, w których to następuje uszczegółowienie zasad 

zagospodarowania terenów. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Podstawowym środkiem realizacji polityki przestrzennej Gminy Żyrzyn jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Jak pokazuje praktyka, często jest to jedyny skuteczny 

sposób zarządzania przestrzenią, zapewniający zrównoważenie interesu ogółu z interesami 

jednostek. 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r. obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego objęto 12 800 ha, co stanowi 100 % powierzchni gminy. 

W granicach administracyjnych Gminy Żyrzyn w roku 2018 obowiązywały cztery  miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone na podstawie obowiązującej ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

- ogólny miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn zatwierdzony 

Uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.) 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żyrzyn dla określonych 

terenów - I etap zatwierdzony uchwałą  Nr XI/75/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 marca 

2016 r., (ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2016 r. poz. 1618 

z dnia 20 kwietnia 2016 r.) 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów położonych w 

miejscowości Żyrzyn zatwierdzony uchwałą  Nr XI/74/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia  
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16 marca 2016 r., (ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2016 r. 

poz. 1617 z dnia 20 kwietnia 2016 r.) 

- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla określonych terenów 

- I etap zatwierdzony uchwałą  Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 6 listopada 

2017 r., (ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2018 r. poz. 2013 

z dnia 12 stycznia  2018 r.) 

Posiadanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozwala na prowadzenie 

przez gminę Żyrzyn właściwej polityki przestrzennej. Efektywne prowadzenie tej polityki ma 

istotny wpływ nie tylko na atrakcyjność wizualną czy funkcjonalną przestrzeni lokalnej, lecz 

pośrednio może również decydować o atrakcyjności gminy jako ośrodka gospodarczego, 

edukacyjnego, kulturalnego, turystycznego itp. 

Realizując obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

mieszkańców gminy, tworzenia komfortowych i bezpiecznych warunków mieszkaniowych 

jak również w związku z zainteresowaniem inwestorów pozyskaniem terenów 

przemysłowych i inwestycyjnych, nieustannie analizowana jest możliwość szybkiego 

wprowadzania zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Efektem tych działań są trwające obecnie prace planistyczne nad kolejną zmiana MPZP, które 

zainicjowane zostały w roku 2018 poprzez podjęcie uchwały intencyjnej Nr 

XXXIII/220/2018 Rady Gminy Żyrzyn z  dnia listopada 2018 r.  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Żyrzyn dla określonych terenów. 

Plan zostanie uchwalony w drugiej połowie 2019 r. 

Obecnie, jak i w 2018 roku zaobserwować można rosnące  zainteresowanie 

nieruchomościami gruntowymi położonymi na terenie Gminy Żyrzyn, co  wyraża się między 

innymi we wzroście liczby składanych wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP.  

Zainteresowanie inwestorów pozyskaniem nowych terenów pod inwestycje oraz osób 

prywatnych poszukujących terenów pod zabudowę jednorodzinną wiąże się również z dużą 
ilością wniosków kierowanych do Wójta o zmiany w SUiKZP i  MPZP. 

4. 6   Infrastruktura drogowa 

Gmina Żyrzyn posiada do utrzymania 50,595 km dróg, z tego: 

• dróg o nawierzchni twardej ulepszonych bitumicznie – 17,501 km, 

• dróg o nawierzchni twardej ulepszonej kostką – 1,678 km, 

• dróg o nawierzchni twardej ulepszonych tłuczniem – 4,990 km, 

• dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żużlem – 7,874 km, 

• dróg gruntowych naturalnych (z gruntu rodzimego) – 18,552 km. 

W 2018r. na terenie gminy wykonane zostały nowe odcinki dróg asfaltowych (5,196 km) za 

kwotę -  1 797 948,00 zł. 

W 2019r. gmina planuje wykonanie następnych odcinków dróg asfaltowych (3,160 km). 

Oprócz tego złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych 

łącznie na odcinkach 2,091 km, które również planuje się wykonać w przyszłym roku. 
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4.7   Oświata i wychowanie 

Na terenie gminy funkcjonowały trzy szkoły podstawowe.  W Osinach i Skrudkach były to 

szkoły ośmioklasowe, a w Żyrzynie oprócz 8 klas do końca roku szkolnego 2018/2019 

funkcjonują także trzecie klasy gimnazjalne. 

Funkcjonowało również Gminne Przedszkole w Żyrzynie z 4 oddziałami przedszkolnymi w : 

Kośminie, Skrudkach, Borysowie i Osinach. 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.08.2018r. funkcjonowało także Gimnazjum w Żyrzynie. 

Liczba uczniów w poszczególnych placówka oświatowych: 

Nazwa placówki oświatowej Liczba uczniów 

 stan na 31.12.2018r. 

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

317+57 (klasa gimnazjalna)= 

374 

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach 

 

 

145 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach 

 

81 

 

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie 

178+15(żłobek) =  

193 

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie 

110  

(do 31.08.2018r.) 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: 

Nazwa placówki 

oświatowej 

Zatrudnieni 

ogółem 

liczba osób 

Liczba 

etatów 

Nauczyciele 

stażyści 

osoby/etaty 

Nauczyciele 

kontraktowi 

osoby/etaty 

Nauczyciele 

mianowani 

osoby/etaty 

Nauczyciele 

dyplomowani 

osoby/etaty 

Szkoła Podstawowa  

w Żyrzynie 

 

39 

 

37,31 

 

0 

 

0 

10 

9,09  

29 

28,22 

Szkoła Podstawowa  

w Skrudkach 

 

23 

 

17,58 

2 

1,58 

4 

2,22 

7 

6,11 

10 

7,67 

Szkoła Podstawowa  

w Osinach 

 

18 

 

12,43 

 

0 

3 

1,56 

1 

0,56 

14 

10,31 

Przedszkole Gminne 

w Żyrzynie 

 

22 

 

17,28 

3 

1,27 

8 

8 

4 

2,70 

7 

5,31 

Gimnazjum  

w Żyrzynie 

 

18 

 

16 ,71 

 

0 

 

0 

6 

5,04 

12 

11,67 
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Stan zatrudnienia pracowników administracyjnych i personelu pomocniczego 

 w poszczególnych placówkach oświatowych: 

 

Nazwa placówki 

oświatowej 

Zatrudnienie 

ogółem 

liczba osób 

osoby/etaty 

Pracownicy 

administracyjni 

osoby/etaty 

 

Personel pomocniczy 

(pracownicy gospodarczy, 

woźne, sprzątaczki) 

osoby/etaty 

Pracownicy kuchni 

(intendentka, kucharki) 

osoby/etaty 

Szkoła Podstawowa  

w Żyrzynie 

17 

15,75 

1 

1 

11 

9,75 

5 

5 

Szkoła Podstawowa  

w Skrudkach 

6 

5,75 

1 

1 

5 

4,75 

 

0 

Szkoła Podstawowa  

w Osinach 

4 

4 

1 

1 

3 

3 

 

0 

Przedszkole Gminne 

w Żyrzynie 

14 

12,25 

1 

0,75 

9 

7,50 

4 

4 

Gimnazjum  

w Żyrzynie 

(do 31.08.2018r.) 

 

5 

5 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

0 

 

 

Koszt utrzymania placówek oświatowych za 2018r.: 

 

Nazwa placówki oświatowej Ogólny koszt utrzymania placówki 

w 2018r. 

Koszt utrzymania placówki  

w przeliczeniu na 1 ucznia 

Szkoła Podstawowa  w 

Żyrzynie 

 

2 738 912,98 zł 

 

7 323,30 zł 

 

Szkoła Podstawowa  

w Skrudkach 

 

 

1 486 012,70 zł 

 

10 248,36 zł 

Szkoła Podstawowa  

w Osinach 

 

1 099 196,56 zł 

 

13 570,33 zł 

Gminne Przedszkole  

w Żyrzynie 

 

1 562 019,44 zł 

 

8 093,36 zł 

 

Gimnazjum w Żyrzynie 

 

1 414 129,17 zł 

 

12 855,72 zł 

 

Stan zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Żyrzynie w ciągu 2018r. zwiększył się o 19 osób, 

które po likwidacji Gimnazjum z dniem 31.08.2018r. zostały przeniesione do pracy w tej 

szkole. (z dniem 01 września 2018r. Gimnazjum włączono do Szkoły Podstawowej w 

Żyrzynie). 

W Szkole Podstawowej w Skrudkach w 2018r. stan zatrudnienia w stosunku do początku 

roku zmniejszył się o 3 osoby. 

Stan zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Osinach w całym 2018r. nie uległ zmianie. 
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W Przedszkolu Gminnym w  Żyrzynie w 2018r. zatrudnienie zwiększyło się o 3 osoby. 

Średnio do jednej klasy w poszczególnych szkołach w 2018r. uczęszczała następująca liczba 

uczniów : 

1) w Szkole Podstawowej w Żyrzynie – 20 uczniów,  

2) w Szkole Podstawowej w Skrudkach – 16 uczniów, 

3) w Szkole Podstawowej w Osinach – 10 uczniów, 

4) w Gimnazjum – 19 uczniów. 

Do jednego oddziału przedszkolnego uczęszczało średnio 18 dzieci. W Przedszkolu 

funkcjonowała także grupa żłobkowa licząca 15 dzieci. 

Średnio na jednego zatrudnionego nauczyciela w poszczególnych szkołach w 2018r. 

przypadała następująca liczba uczniów: 

1) w Szkole Podstawowej w Żyrzynie – 9 uczniów,  

2) w Szkole Podstawowej w Skrudkach – 6 uczniów, 

3) w Szkole Podstawowej w Osinach – 4 uczniów, 

4) w Gimnazjum – 6 uczniów. 

Na jednego nauczyciela w Przedszkolu przypadało 9 dzieci. 

 

We wszystkich szkołach na terenie gminy w 2018r. odbywała się nauka języka angielskiego i 

niemieckiego. W Przedszkolu Gminnym w Żyrzynie odbywały się zajęcia z języka 

angielskiego. 

 

W 2018r. uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i Gimnazjum otrzymali stypendia 

za wybitne osiągnięcia w nauce. Ogółem we wszystkich szkołach przyznano 66 stypendiów 

na kwotę – 8 130,00 zł. 

 

W placówkach oświatowych w 2018r. realizowane były następujące zadania inwestycyjne: 

• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach, 

• budowa hali sportowej w przy Szkole Podstawowej w  Żyrzynie. 

 

Projekty realizowane przez placówki oświatowe w 2018r. z udziałem środków zewnętrznych 

to: 

• „Wspieramy mamy” – wartość projektu - 1 458 822,10 zł, 

• „Świat przedszkolaka” – wartość projektu - 61 752,09 zł, 

• „Edukacja w Gminie Żyrzyn” – 264 691,84 zł. 

 

 

W 2018r. ze względu na wprowadzaną w życie reformę edukacyjną nie kończyli nauki 

uczniowie szkół podstawowych. 

Egzaminy końcowe zdawali wyłącznie uczniowie Gimnazjum w Żyrzynie.  
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Średni wynik egzaminu gimnazjalnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie w 

2018  określony w procentach poprawnie udzielonych odpowiedzi, w porównaniu do średnich 

wyników w powiecie puławskim i województwie lubelskim. 

 

egzamin 
Gimnazjum  

w Żyrzynie 

Powiat 

puławski 

Województw

o lubelskie 

Część 
humanistyczna 

język polski 72,7 67,6 69,1 

historia i wos 64,2 58 58,7 

Część 
matematyczno - 

przyrodnicza 

matematyka 53,8 51,9 51,6 

przedmioty 

przyrodnicze 
59,3 55,8 55,9 

Język obcy 

nowożytny 

j. angielski  

poziom podstawowy 
69,6 66,2 66,3 

j. angielski 

poziom rozszerzony 
52,1 48,4 49,3 

 

Uczniowie Gimnazjum w Żyrzynie osiągnęli najwyższy średni wynik z egzaminu 

gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej w powiecie 

puławskim. 

W 2018r. na terenie gminy zorganizowane było dowożenie dla uczniów Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej w Skrudkach. Wydatki ogółem poniesione na dowożenie uczniów do szkół 

wynosiły – 380 570,78 zł. 

 

4. 8   Kultura, sport i rekreacja 

W gminie w 2018r. funkcjonowała jedna Biblioteka Gminna z filią w Osinach i czterema 

punktami bibliotecznymi w Szkole Podstawowej w Żyrzynie oraz świetlicach wiejskich w 

Kotlinach, Strzyżowicach i Woli Osińskiej.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018r. wynosił 19 688 woluminów, zaś na koniec roku  

20 068 woluminów.  Na początku 2018r. biblioteka zarejestrowała 1298 czytelniczek i 

czytelników, zaś na koniec roku liczba ta wynosiła 1125 osób. 

Biblioteka zatrudnia łącznie 5 osób, z tego w Bibliotece w Żyrzynie pracują 3 osoby w 

ramach pełnego etatu ( Dyrektor Biblioteki, starszy bibliotekarz i animator kultury 

prowadzący zajęcia świetlicowe)  oraz główna księgowa w ramach 1/4 etatu. W Osinach 

zatrudniona była jedna bibliotekarka w ramach 3/4 etatu. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowanych jest 8  komputerów, w tym 5 przeznaczonych 

dla czytelników. 

W 2018r. Biblioteka Gminna zorganizowała następujące wydarzenia: 

• 2 spektakle teatralne promujące czytelnictwo, 

• Dzień w Bibliotece w ramach akcji Noc Bibliotek, 

• Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania, 
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• spotkanie z autorką bajek pisanych wierszem Panią Elizą Rozdobą, 

• wycieczki do Biblioteki dzieci z klubów przedszkolaka, 

• rodzinne warsztaty tradycji ludowych, 

• letnie kino pod chmurką, 

• Dzień Pieczonego Ziemniaka dla dzieci i dorosłych, 

• konkurs plastyczny „Anioły Bożego Narodzenia”. 

Ponadto pracownicy Biblioteki prowadzą w szkołach lekcje biblioteczne dla klas I, II, II i IV. 

W 2018r. na prowadzenie Biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

276 769,00 zł. 

W 2018r. w gminie funkcjonowało 8 świetlic w: Kotlinach, Zagrodach, Woli Osińskiej, 

Borysowie, Osinach, Strzyżowicach i Kośminie, a także w Żyrzynie przy Bibliotece Gminnej. 

W 2018r. zawieszona została działalność świetlicy w Żerdzi i Bałtowie z uwagi na 

prowadzone prace termomodernizacyjne obiektów.  

W 2018r. został wybudowany i oddany do użytku nowy obiekt świetlicy wiejskiej w 

Zagrodach, wykonano także remont świetlicy w Parafiance oraz dokumentację na remont 

świetlicy w Bałtowie i budowę świetlicy w Wilczance, której budowa została rozpoczęta 

jesienią 2018r. 

W świetlicach są zatrudnione osoby prowadzące głównie zajęcia z dziećmi w ramach 12 

godzin tygodniowo (umowy zlecenie).  

Wszystkie świetlice są wyposażone w komputery. Oprócz Zagród, gdzie jeszcze nie 

podłączono Internetu, pozostałe świetlice mają dostęp do Internetu. 

Wydatki ponoszone w 2018r. na utrzymanie świetlic to kwota - 176 626,58 zł. 

Na terenie gminy w 2018r. funkcjonowały  boiska sportowe do piłki nożnej w: Żyrzynie (2) i 

Skrudkach,  a także 2 boiska do piłki siatkowej plażowej w Żyrzynie. 

W Żyrzynie działał również kompleks boisk Orlik, gdzie zajęcia z dziećmi i młodzieżą 
prowadzi 2 instruktorów. 

Istnieją także małe boiska wielofunkcyjne w Kotlinach, Żyrzynie, Bałtowie, Osinach, 

Kośminie i Żerdzi. 

 

Na terenie gminy najprężniej działającym klubem sportowym jest GLKS „Żyrzyniak” 

W 2018r. zawodnicy tego klubu rozegrali 81 meczów – były to turnieje, mecze mistrzowskie i 

towarzyskie.  

Seniorzy klasy „A” rozegrali 35 meczów, w których wystąpiło 25 zawodników. 

Zawodnicy z rocznika 2005/2006 rundę wiosenną rozgrywali jako „Młodzik Starszy”, 

natomiast rundę jesienną jako „Trampkarz młodszy”. Łącznie rozegrali 10 meczów, w 

których zagrało 21 zawodników. 

Zawodnicy z rocznika 2007-2009 rundę wiosenną rozegrali w kategorii „Orlik Starszy” w 

systemie turniejowym, natomiast rundę jesienną w kategorii „Młodzik” łącznie rozegrali 26 

meczów, w których zagrało 21 zawodników. 

Treningi wszystkich grup odbywały się dwa razy w tygodniu i były prowadzone przez trzech 

trenerów. 

Zawodnicy trenujący w GLKS „Żyrzyniak” osiągają bardzo dobre wyniki sportowe. 
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Seniorzy klasy „A”  sezon 2017/2018 zakończyli na 6 miejscu zdobywając 39 punktów, a w 

rundzie jesiennej byli na 5 miejscu z 18 punktami na 14 drużyn. 

„Trampkarze” po rundzie jesiennej zajmują 2 miejsce wśród 10 drużyn. 

„Młodzicy” w rundzie jesiennej zajmują 8 miejsce wśród 11 drużyn. 

W rundzie jesiennej rozpoczęły się zajęcia z grupą dzieci z rocznika 2009 i młodszych. 

Treningi te cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich 16 zawodników. 

  

Na terenie Gminy funkcjonowało na początku 2018r. – 7   placów zabaw w: Bałtowie, 

Kośminie, Kotlinach, Osinach, Skrudkach, Woli Osińskiej i Żyrzynie. W ciągu roku przybyły 

3 nowe strefy aktywności w: Borysowie, Parafiance i Zagrodach wykonane za 267 268,00 zł 

(współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 133 634,00 zł). 

W 2018r. trwała budowa nowoczesnej hali sportowej w Żyrzynie, na której w 2018r. 

rozliczyliśmy kwotę – 2 511 127,00 zł, w tym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 

1 400,00 zł. 

4. 9   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie z posiadanymi danymi pochodzącymi z Komisariatu Policji w Kurowie na terenie 

gminy w 2018r. policjanci tego komisariatu realizując czynności służbowe w zakresie pracy 

dochodzeniowo-śledczej wszczęli i przeprowadzili dochodzenia dotyczące 72 przestępstw z 

terenu Gminy Żyrzyn, były to o 3 postępowania więcej niż prowadzone w 2017r. 

W podziale na główne kategorie tych przestępstw wszczęto: 

• 7  postępowań w sprawach o kradzież cudzej rzeczy, 

• 2  postępowania w sprawach kradzieży z włamaniem, 

• 1  postępowanie dotyczące uszczerbku na zdrowiu, 

• 4  postępowania  dotyczące uszkodzenia rzeczy, 

• 10  postępowań dotyczących nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, 

• 10 postępowań dotyczących znęcania się nad rodziną, 

• 22 postępowania w sprawach niepłaconych alimentów, 

• 4 postępowania dotyczące wypadków, 

• 12 postępowań , to były postępowania dotyczące innych przestępstw. 

Analizując dane z zakresu pracy dochodzeniowej w porównaniu do 2017r. stwierdzić należy, 

że liczba postępowań w sprawach kradzieży i kradzieży z włamaniem pozostaje na poziomie 

2017 roku. Zmniejszyła się wprawdzie liczba włamań, lecz wzrosła liczba kradzieży. 

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że znacznie zmalała liczba wypadków drogowych, jak też 
ilość osób zabitych i rannych w wyniku tych zdarzeń. Spadła także liczba nietrzeźwych 

kierowców. 

Niepokojący jest jednak fakt wzrostu ilości postępowań w sprawach o psychiczne i fizyczne 

znęcanie się nad rodziną oraz postępowań dotyczących uporczywego uchylania się od 

obowiązku alimentacyjnego. 

W zakresie podejmowanych działań i pracy prewencyjnej policjanci Komisariatu Policji w 

Kurowie w 2018r. prowadzili wiele interwencji (259 na całym obszarze działania) także 

domowych. Na sprawców wykroczeń nakładane były mandaty karne. Osoby nietrzeźwe były 
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dowożone do jednostek Policji  w celu wytrzeźwienia (7 osób) lub bezpośrednio do miejsc 

zamieszkania (10 osób). 

Stosowanie represji w formie mandatów karnych, jak też kierowanie postępowań na 

nietrzeźwych kierowców przyniosły spadek ujawnianych przestępstw. 

Dwóch policjantów Komisariatu Policji w Kurowie wchodzi w skład Gminnej Komisji 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Żyrzynie i są także członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Połączenie tych funkcji pozwala na dobrą wymianę informacji i 

szybkie reagowanie w środowiskach i rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu i 

przemocy domowej. 

 

W 2018r. na terenie gminy działało 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych w: Bałtowie, 

Borysowie, Kośminie, Kotlinach, Osinach, Skrudkach, Woli Osińskiej, Żerdzi i Żyrzynie, z 

tego 2 jednostki (Żyrzyn i Bałtów) są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

W 2018r. na utrzymanie straży pożarnych poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości - 

229 638,96 zł.  

Jednostki OSP z terenu Gminy Żyrzyn wielokrotnie brały udział w różnych działaniach 

ratowniczych.  W 2018r. było to ogółem 91 wyjazdów z następujących jednostek: 

1) OSP Żyrzyn – 59, 

2) OSP Bałtów – 19, 

3) OSP Skrudki – 9, 

4) OSP Osiny – 2, 

5) OSP Wola Osińska – 1, 

6) OSP Żerdź – 1 . 

 

Zadania jakie były realizowane w 2018r. na rzecz ochotniczych straży pożarnych to: 

• modernizacja garażu OSP i placu manewrowego w Żyrzynie za kwotę 36 168,00 zł, w 

tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 10 362,00 zł, 

• zakup sprzętu i wyposażenia w ramach Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek z 

OSP w Żyrzynie, Bałtowie i Skrudkach za kwotę – 24 242,00 zł. 

Prowadzony był  także remont budynku OSP w Żerdzi ( w 2019r. planujemy jego  

zakończenie). 

4.10   Pomoc społeczna 

Na terenie Gminy Żyrzyn w 2018r. nie funkcjonowały placówki stacjonarnej pomocy 

społecznej, jak również placówki specjalistyczno-terapeutyczne. 

Rozpoczęta została budowa Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie ( poniesione wydatki w 

2018r. wyniosły 1 204 702,00 zł), w którym będzie istniała możliwość przyjęcia w 2020 roku 

30 pensjonariuszy (docelowo 60 osób). Powstanie tam także 11 mieszkań chronionych. W 

2019r. na bazie zmodernizowanego budynku w Żerdzi będzie funkcjonował Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej. 
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Na dzień 1 stycznia 2018r. - 192 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 

31 grudnia 2018r. liczba ta zmniejszyła się do 166 .  

Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początku 2018r. - 

415, a na koniec roku zmniejszyła się do 379. Kwota świadczeń rodzinnych wypłacona w 

2018r. wynosiła - 516 295,99 zł, a zasiłków pielęgnacyjnych – 320 798,00 zł. 

Na początku 2018r. - 427 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) na ogólną 
liczbę – 705 dzieci, a na koniec 2018r.  - 409 rodzin, na ogólną liczbę dzieci - 653. Na ten cel 

w 2018r. wydatkowana była kwota 3 928 768,10  zł. 

W 2018r. – 69 uczniów korzystało z dożywiania na kwotę - 30 475,80 zł. Dożywianie dzieci 

prowadzone było w szkołach podstawowych w Żyrzynie i Skrudkach, w Gimnazjum w  

Żyrzynie i Przedszkolu Gminnym w Żyrzynie oraz w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym 

w Puławach i w Szkole Podstawowej w Puławach, gdzie uczęszczały dzieci z terenu naszej 

gminy. 

Zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 51 rodzin na kwotę – 34 650,00 zł.  

Ogółem koszty dożywiania to kwota – 65 125,80 zł. 

4.11   Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonował jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Żyrzynie. 

SPZOZ obejmował opieką 3 szkoły podstawowe (600 uczniów). 

Stan świadczeniobiorców zapisanych na listę POZ na koniec 2018 roku wyniósł 5 757 osób i 

był wyższy o 16 pacjentów w stosunku do dnia 31 grudnia 2017r. 

W 2018r. SPZOZ udzielił 30 375 porad ambulatoryjnych, w tym 1497 były to porady 

domowe w ramach kompetencji lekarza rodzinnego podstawowej opieki medycznej. 

Ogółem na usługi medyczne w 2018r. wydano kwotę - 83 926,10 zł. 

Koszty poniesione na działalność SP ZOZ wyniosły ogółem - 1 369 725,56 zł. 

(wynagrodzenie i pochodne, leki i sprzęt jednorazowego użytku, energię, gaz, paliwo, obce 

usługi medyczne – laboratoryjne, RTG i USG, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, 

świadczenia urlopowe, delegacje, usługi bankowe). Na wykonanie planowanego planu 

inwestycyjnego wydano kwotę 2 700,00 zł na zakup sprzętu medycznego. 

W SPZOZ w Żyrzynie zatrudnione były następujące osoby na umowę o pracę: 3 lekarzy, 

księgowa, 3 pielęgniarki w POZ, 1 pielęgniarka w higienie szkolnej i sprzątaczka. 

 

Na terenie gminy funkcjonują 2 prywatne apteki zlokalizowane w pobliżu SP ZOZ w 

Żyrzynie. 

Na dzień 1 stycznia 2018r. - 73 podmioty posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych i ten stan utrzymał się do końca 2018r. 

Nie było skarg na funkcjonowanie podmiotów prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 

2018r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 
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• wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowy zlecenia do 

prowadzenia świetlic – 61 124,50 zł, 

• diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

3 390,00 zł, 

• wynagrodzenia dla biegłych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu oraz koszta prowadzenia punktu konsultacyjnego – 11 260,00 zł, 

• opłaty sądowe  i zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych do poradni 

odwykowych – 2 006,84 zł,  

• wydatki związane z organizacją pikników rodzinnych – 15 084,02 zł, 

• wydatki związane z organizacja festynów na Dzień Dziecka oraz prowadzenie zajęć 
profilaktycznych w szkołach – 5000,89 zł.  

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018r. wpłynęło 15 

zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. 

Komisja spotykała się na 9 posiedzeniach, na których prowadziła rozmowy interwencyjno- 

motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu. Komisja w 2018 roku wszczęła 15 

postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu, z tego : 

• na wniosek Policji – 6, 

• na wniosek kuratora/sądu – 1, 

• na wniosek członków rodziny osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu - 8. 

Poza tym, Komisja kontynuowała 12 postępowań wszczętych w poprzednich latach. Po 

zapoznaniu się z aktami sprawy Komisja podjęła następujące kroki: 

• 14 razy występowała do Sądu Rejonowego w Puławach z wnioskami o zastosowanie  

obowiązku  poddania się leczeniu, ustanowienie kuratora sądowego do przestrzegania 

zaleceń sądu,  oraz wydanie nakazu doprowadzenia na badania do biegłych sądowych 

w celu wydania  opinii o stopniu uzależnienia, 

• skierowała 21 osób na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego, 

• zobowiązała 2 osoby do podjęcia leczenia w Poradni Terapii  Uzależnień od Alkoholu 

i  Współuzależnień w Puławach, 

• skierowała 19 wniosków do Komisariatu Policji w Kurowie o przeprowadzenie  

wywiadów środowiskowych. 

4.12   Przedsiębiorcy 

Ogółem w gminie w 2018r. funkcjonowało 210 przedsiębiorców. 

W 2018r. zarejestrowano w gminie 24 nowych przedsiębiorców,  wyrejestrowano 9 . 

Najczęściej prowadzona działalność dotyczyła wykonywania robót budowlanych 

wykończeniowych i stolarki budowlanej. 

4.13   Sprawy administracyjne 

W 2018r. : 

• przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 30 dni, 
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• ogółem w Urzędzie Gminy wydano 4881 decyzji administracyjnych, z tego: do 

samorządowego kolegium odwoławczego zaskarżono 2 decyzje, z których uchylono   

1 decyzję, 

• do Wojewody Lubelskiego w 2018r. mieszkańcy nie składali odwołań od decyzji 

wydanych przez pracowników Urzędu Gminy, 

• nie było składanych do sądu administracyjnego skarg przez mieszkańców na decyzje 

wydawane przez Wójta Gminy Żyrzyn. 

 

4.14   Funkcjonowanie gminnych jednostek administracyjnych 

 

Nazwa jednostki Liczba osób 

zatrudnionych – 

stan na 

01.01.2018r. 

Liczba osób 

zatrudnionych – 

stan na 

31.12.2018r. 

Koszty ogółem 

ponoszone na 

funkcjonowanie 

w 2018r. w zł 
 

Urząd Gminy Żyrzyn 
 

21 

 

21 

 

1 727 836,19 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żyrzynie 
 

7 

 

7 

 

367 095,50 
Samorządowa Administracja 

Placówek Oświatowych  

w Żyrzynie 

 

 

8 

 

8 

 

708 212,25 

Szkoła Podstawowa  

w Żyrzynie 
 

37 

 

56 

 

2 738 912,98 
Szkoła Podstawowa  

w Skrudkach 
 

26 

 

29 

 

1 486 012,70 
Szkoła Podstawowa  

w Osinach 

 

 

22 

 

22 

 

1 099 196,56 

Przedszkole Gminne  

w Żyrzynie 
 

33 

 

36 

 

1 562 019,44 
Biblioteka Gminna  

w Żyrzynie łącznie z filią w 

Osinach 

 

5 

 

5 

 

276 769,99 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Żyrzynie 

 

8 

 

8 

 

1 369 725,56 

 

Gimnazjum w Żyrzynie 
 

23 

 

0 

 

1 414 129,17 

 

Koszty obliczone ogółem ponoszone na funkcjonowanie poszczególnych jednostek 

uwzględniają: 

• Urząd Gminy Żyrzyn – wydatki bieżące + wydatki na realizację zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej + wynagrodzenia i pochodne pracowników 

zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie – wydatki bieżące, 

• Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Żyrzynie – wydatki bieżące + 

wynagrodzenia i pochodne kierowców dowożących uczniów do szkół i umowy 
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zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowożenia + 

zatrudnienie osoby obsługującej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników 

Oświaty, 

• Szkoła Podstawowa w Żyrzynie – wydatki bieżące + realizacja zadań wymagających 

specjalnej organizacji nauki + utrzymanie stołówki + funkcjonowanie świetlicy, 

• Szkoła Podstawowa w Skrudkach – wydatki bieżące + realizacja zadań wymagających 

specjalnej organizacji nauki + oddział przedszkolny, 

• Szkoła Podstawowa w Osinach – wydatki bieżące + oddział przedszkolny, 

• Przedszkole Gminne w Żyrzynie – wydatki bieżące + realizacja zadań wymagających 

specjalnej organizacji nauki, 

• Biblioteka Gminna – wydatki bieżące, 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie – wydatki bieżące, 

• Gimnazjum w Żyrzynie (w 2018r. funkcjonowało w okresie od 01.01.2018r. do 

31.08.2018r.) – wydatki bieżące + realizacja zadań wymagających specjalnej 

organizacji nauki. 

W kosztach utrzymania poszczególnych placówek oświatowych nie zostały wliczone wydatki 

ponoszone w 2018r. na dowożenie uczniów do szkół, takie jak.:  zakup paliwa do środków 

transportu posiadanych przez gminę, naprawy bieżące samochodów i  koszta wynajmu 

autobusów na dowożenie. Wydatki te to kwota ogółem 236 187,44 zł.  

V. Podsumowanie 

Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Gminy Żyrzyn.  

Zebrane informacje merytoryczne od pracowników Urzędu Gminy, jednostek 

organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji o stanie Gminy Żyrzyn za 2018r. 

Raport nie opisuje szczegółowo każdej z dziedzin aktywności gminy. Jest to zbiór danych 

statystycznych oraz innych informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Gminy Żyrzyn i 

innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy, przetworzony na potrzeby 

tego dokumentu.  

Publikacja ta zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizowań różne zagadnienia 

związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Żyrzyn w 2018r. 

Raport zawiera opis sytuacji gminy pod względem gospodarki, kondycji finansowej, 

środowiska i społeczeństwa oraz obrazuje sposób zarządzania gminą. 
Analizując raport wysuwa się wnioski, że finanse gminy są stabilne. Wzrastają dochody 

gminy, a dług publiczny jest na bezpiecznym poziomie.  

Należy także podkreślić fakt, że zaciągnięty dług w całości przeznaczony został na wydatki 

inwestycyjne, a głównie na wkład własny w różnych projektach współfinansowanych z 

funduszy zewnętrznych.  

Systematycznie są modernizowane i remontowane drogi gminne, a także powiatowe 

(wykonywane przy zaangażowaniu  środków budżetu gminy). Realizacja tych zadań to także 

w dużej mierze zasługa pozyskiwania środków zewnętrznych. 
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W 2018r. zostały zaplanowane i rozpoczęte zadania inwestycyjne i duże projekty, które są 
przewidziane do oddania w 2019r. (np. Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie). Opracowane 

zostały dokumentacje i złożone wnioski na realizację wielu zadań inwestycyjnych, w tym 

drogowych . 

Prowadzone są  przemyślane, strategiczne działania, które skupiają się na maksymalnym 

czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych. 

Rok 2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych działań oraz początek kolejnych. 

Wśród priorytetów znajdują się projekty twarde – infrastrukturalne, ale także i miękkie – 

społeczne. Wójt i podlegli mu pracownicy dołożą wszelkich starań, aby Gmina Żyrzyn 

stawała się coraz bardziej przyjazna mieszkańcom i doceniana na zewnątrz. 

Obrany kierunek działania, który pokazuje ten raport, będzie konsekwentnie kontynuowany.   

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                         Wójt Gminy Żyrzyn 


