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PROTOKÓŁ NR XXXVI/2021 

z XXXVI SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 6 października 2021 r. 

 

W sesji zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pysznica w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg 

załączonych list obecności. Część radnych uczestniczyła w sesji w trybie zdalnym w formie 

wideokonferencji. 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 

2021. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Pysznica. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1. 

Otwarcia sesji o godz. 16:30 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że w posiedzeniu 

bierze udział 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

 

Ad 2. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego 

Rady Gminy. Protokół został przyjęty przez radnych bez uwag. 

 

Ad 3. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 2021 

przedstawiła Skarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Haliniak zapytał, czy zmniejszenie wydatków na plany 

zagospodarowania przestrzennego wynika z oszczędności w przetargu. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że część środków pozostała w budżecie w łącznej kwocie 133 926.87 

zł, ale w związku z zapowiadaną zmianą przepisów, część planów będzie realizowana 

w kolejnych latach. Radny zapytał czy jest zasadne zlecanie planów, jeżeli widomo, że 

będzie zmiana przepisów. Pani Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska poinformowała, że środki pozostają w budżecie 

po to, aby podjąć uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów, a później 

ewentualnie dostosować je w trakcie opracowywania do nowych przepisów. Po 

zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mają pojawić się 
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dotacje dla gmin na sporządzanie planów ogólnych. Radny zapytał czy jest zasadne 

robienie planów cząstkowych, jeżeli za chwilę będziemy mieć jeden plan na całą 

gminę. Wójt odpowiedział, że temat planu ogólnego dla gmin toczy się już od kilku 

lat, a mamy obszary na terenie gminy, gdzie mieszkańcy oczekują na uchwalenie 

planów, więc ich realizacja zostanie zlecona, ale nie w takim zakresie jak wstępnie 

planowaliśmy.  

Po dyskusji uchwała Nr XXXVI/243/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie.  

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przedstawiła Pani 

Beata Kuziora Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Marek Bis zapytał, czy przeznaczone do sprzedaży działki w terenie są 

oznakowane. Pani Kierownik odpowiedziała, że na mapach w geoportalu jest 

możliwość sprawdzenia numeru ewidencyjnego działki. Radny zasugerował, że warto 

takie oznakowanie w terenie zrobić i zapytał, czy w terenie widoczne są graniczniki. 

Pani Kierownik odpowiedziała, że graniczniki są wkopane przez geodetów i są 

widoczne. 

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy w tym przypadku jest możliwy zwrot 

podatku VAT, ponieważ były poniesione koszty podziału działek. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że zwrot podatku nie jest możliwy. Radny zapytał czy mamy pewność 

czy występuje podatek VAT, nie jest zerowy czy nie ma zwolnienia w tej konkretnej 

sytuacji. Pani Skarbnik potwierdziła, że podatek występuje, bo są decyzje o 

warunkach zabudowy i działka jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub na 

działalność gospodarczą, ewentualnie, jeżeli sprzedawane byłyby działki na cele 

rolnicze, to wtedy są zwolnione z podatku. Radny nadmienił, że chodzi mu o to żeby 

zweryfikować to stanowisko i poszukać opinii takiej w której jest podatek. Skarbnik 

odpowiedziała, że o opinię do izby skarbowej występuje się wtedy, jeżeli są 

wątpliwości, a tutaj raczej nie mamy wątpliwości w opodatkowaniu sprzedaży tych 

działek.  

Po dyskusji uchwała Nr XXXVI/244/2021 w wyniku głosowania została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie. 

 

Ad 5. 

W wolnych wnioskach i zapytaniach:  

 Przewodniczący Rady przypomniał zebranym o możliwości składania wniosków do 

projektu budżetu na 2022 rok w terminie do 10 października br.  

Ad 6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVI 

nadzwyczajnej sesji o godz. 17:05. 
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Głosowania w trakcie sesji odbywały się jako głosowania jawne imienne, protokoły 

głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono.  

 

Protokołowała:  Przewodniczący Rady Gminy:  

Marta Gleich        Krzysztof Skrzypek  

 

 


