BRG.002.XLVI.2018

Protokół Nr XLVI/R/2018
z sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 11 lipca 2018r.

1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, stwierdzając
quorum niezbędne do podejmowania decyzji. / lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu/.
Obsługa prawna sesji – P. mec. Teresa Piekarczyk.
Radnych obecnych na sali obrad – 15.
2. Na posiedzeniu obecni byli sołtysi /lista obecności stanowi zał.nr 2 do protokołu/.
3. Rozpatrzono sprawę porządku obrad sesji Rady Gminy.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż materiały dotyczące obrad sesji
Rady Gminy Lesznowola zostały przekazane radnym do wiadomości w terminie
określonym w Statucie Gminy Lesznowola ( komplet materiałów na sesję stanowi zał. nr 3 do
protokołu/.

2/ Wójt Gminy M. J. Batycka-Wasik wnosi o wprowadzenie do porządku posiedzenia
projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
( obszar położony przy ul. Mleczarskiej).
3/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt.2.
3/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia
wraz z przyjętym wnioskiem.
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 14 czerwca 2018r. do 29 czerwca
2018r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J.Batycka-Wąsik
Wójta Gminy M. J. Batycka- Wasik poinformowała, iż w okresie od 14 czerwca do 29
czerwca 2018r. podjęła 10 zarządzeń w bieżących sprawach gminy.
2/ Radny P. Gąsiorowski wnioskuje o nieodczytywanie sprawozdania Wójta Gminy,
gdyż każdy zainteresowany mógł zapoznać się z treścią Zarządzeń w Biurze Rady.
3/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy wniosek przyjęła.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres
od 14 czerwca 2018r. do 29 czerwca 2018r.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż w okresie między sesjami
uczestniczyła wraz z Wiceprzewodniczącym RG M.R. Dusza w : zakończeniu roku
szkolnego w Szkołach Podstawowych, spotkaniach sołeckich.
2/ Informację przyjęto do wiadomości.
6. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lesznowola na lata 2018-2033.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG. Załącznik Nr 1- Wieloletnia
Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia
29 maja 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Lesznowola na lata 2018-2033) zmienia
się w sposób następujący:

1.Plan dochodów zwiększa się z kwoty 195.590.009,-zł do kwoty 200.157.534,- tj. o kwotę
4.567.525,-zł, która wynika:
ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.567.525,-zł z tytułu:
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań - 4.487,-zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 29.000,-zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.920.000,-zł
- wpływów z innych lokalnych opłat - 30.000,-zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 600.000,-zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.950.000,-zł
- dotacji dla oświaty -14.000,-zł
- wpływów ze zwrotu dotacji od Niepublicznych Przedszkoli 20.038,-zł.
Plan wydatków zwiększa się z kwoty 200.004.157,-zł do kwoty 204.571.682,- tj. o kwotę
4.567.525,-zł, która wynika:
a) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.469.015,-zł przeznaczoną na:
- dotację dla miasta St. Warszawa na dopłatę do biletów Warszawa+ - 100.000,-zł
- bieżące utrzymanie dróg - 100.000,-zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami ( odszkodowania za grunty i dzierżawa gruntu) 412.225,-zł
- administrację publiczną (promocję jst i wspólna obsługa jst) - 74.000,-zł
- Komendy Wojewódzkie Policji - 80.000,-zł
- oświatę i wychowanie – 2.583.015,-zł
- edukacyjna opiekę wychowawcza - 894.775,-zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (utrzymanie zieleni) –60.000,-zł
- kulturę fizyczną - 165.000,-zł
b) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 792.600,-zł przeznaczoną
na wynagrodzenia dla przedszkoli
c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 32.000,-zł przeznaczoną
na: - projekty dróg gminnych – 12.000,-zł, - kulturę fizyczną - 20.000,-zł
d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 923.110,-zł przeznaczoną
na: - budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 190.000,-zł
- drogi publiczne gminne - 50.000,-zł
- budowę szkoły w Nowej Iwicznej – 330.000,-zł
- zakupy inwestycyjne dla oświaty - 283.110,-zł
- projekty i budowę oświetlenia ulic - 50.000,-zł
- kulturę fizyczną - 20.000,-zł
W 2019 r. zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 9.000.000,-zł a w 2020r o
kwotę 11.000.000,-zł przeznaczona na budowę szkoły w Nowej Iwicznej. W związku z
powyższym w latach tych zmienia się wynik budżetu i przychody budżetu o kwoty
wynikające z emisji obligacji.
W latach 2019-2033 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa, które będą
przeznaczone na świadczenia z zakresu 500+ o kwotę 5.000.000,-zł w każdym roku z uwagi na
zwiększającą się liczbę dzieci korzystających z tego świadczenia.
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 1.3.2.25 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Nowa Iwiczna - Budowa szkoły”
o łącznych nakładach finansowych 20.830.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w
latach 2018-2020. Ustala się limity w 2018r.- 330.000,-zł;
w 2019r.- 9.300.000,-zł i w 2020r. – 11.200.000,-zł. Przedsięwzięcie zostanie
sfinansowane w części obligacjami, które zostaną wyemitowane w 2019r.
w kwocie 9.000.000,-zł i w 2020r. w kwocie 11.000.000,-zł

2. W poz. 1.3.2.31 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Nowa Wola - Projekt budowy
drogi ul. Plonowa- II etap” o łącznych nakładach finansowych 100.000,-zł. Okres
realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Ustala się limity w 2018r.- 0,-zł;
w 2019r.- 100.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. a
nakłady finansowe poniesione zostaną w 2019r.
3. W poz. 1.3.2.32 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Nowa Wola - Projekt budowy
drogi 9KD” o łącznych nakładach finansowych 120.000,-zł. Okres realizacji
przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Ustala się limity w 2018r.- 0,-zł;
w 2019r.- 120.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. a
nakłady finansowe poniesione zostaną w 2019r.
4. W poz. 1.3.2.34 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Podolszyn- Projekt budowy ul.
Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej” o łącznych nakładach
finansowych 200.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2020. Ustala
się limity w 2018r.- 0,-zł; w 2019r.-0,-zł i w 2020r- 200.000,-zł Umowa na realizację
zadania zostanie podpisana w 2018r. a nakłady finansowe poniesione zostaną w 2020r.
ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (most na rzece).
5. W poz. 1.3.2.40 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „Stara Iwiczna , Kolonia
Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok
przystankowych i ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu
Województwa Mazowieckiego” o łącznych nakładach finansowych 75.000,-zł. Okres
realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Umowa na realizację zadania zostanie
podpisana w 2018r. a nakłady finansowe poniesione zostaną w 2019r. ze względu na
konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.
6. W poz. 1.3.2.41 w przedsięwzięciu p.n. „Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej”
zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 100.000,-zł do kwoty 250.000,- Okres
realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Umowa na realizację zadania zostanie
podpisana w 2018r. a nakłady finansowe poniesione zostaną w 2019r. ze względu na
konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.
7. W poz. 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
2/ Radna J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów
dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 654/XLVI/2018 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033./
/ Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.

7. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik
E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG. Proponuję następujące zmiany w planie
budżetu gminy na 2018 r.
§ 1.
1. Zwiększenie planu dochodów w tym:
1) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami §0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę
1.950.000,-zł za grunty wydzierżawiane.

2) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075 – Promocja jst § 0960 - Wpływy z
otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 20.000,-zł. Darowizna
na Dni Gminy Lesznowola. Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł
3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola
§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę
19.779,-zł. Zwrot dotacji z niepublicznych przedszkoli wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem
§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 259,-zł. Zwrot
dotacji z niepublicznych przedszkoli pobranych w nadmiernej wysokości.
Zwiększenie wydatków w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty o kwotę 20.038,-zł (poz. 21 w zał. Nr 1).
4) W dziale 926- Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.000,-zł.
Darowizna na rzecz Sołectwa Lesznowola. Wydatki w § 4210 – 5.000,-zł
Zmniejszenie planu wydatków:
1) W dziale 600 – Transport i łączność
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 60013 – Dotacja celowa Budowa sygnalizacji
świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w
miejscowości Lesznowola – etap II) – rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul.
Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna) – pomoc rzeczowa dla Samorządu
Wojewódzkiego o kwotę 523.182,-zł przeznaczona na budowę sygnalizacji świetlnej w
Lesznowoli ul. Szkolna. Pozostała kwota 70.000,-zł zostanie przeznaczona na koszty pozyskania
gruntów w ww. inwestycji jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
(poz. 108 w tabeli 2A) z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 801 Oświata i wychowanie:
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,-zł Szkoła Mysiadło
§ 4260 – Zakupy energii wszystkie szkoły 293.182,-zł,
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 70.000 – Szkoła Mysiadło,
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 90.000,-zł – Szkoła Mysiadło,
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia w kwocie 20.000,-zł do stołówki w Mysiadle.
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 12.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD”(poz.
25 w tabeli 2a). Zadanie przenosi się do WPF jako przedsięwzięcie o okresie realizacji w latach
2018-2019 i łącznych nakładach finansowych 120.000,-zł. Ustala się limity w latach 2018r.- 0,zł i w 2019r.-120.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją
w 2019r. (Poz. 51 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.32 w zał Nr 2 do WPF)
2) W dziale 801- Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 –Przedszkola o kwotę 792.600,-zł w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 642.000,-zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150.600,-zł z jednoczesnym
zwiększeniem w: rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 708.100,-zł w tym:
§ 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 16.100,-zł- Stypendia dla szkoły
w Mysiadle i Nowej Iwicznej
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 209.600,-zł – „Akcja Lato”
w szkołach
§ 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 3.000,-zł – Szkoła Nowa Iwiczna
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 260.400,-zł – wyposażenie
dla szkoły w Lesznowoli klasy I-IV
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,-zł- zakup urządzeń
zabawowych na plac zabaw przy szkole w Mrokowie
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.000,-zł- zakup sprzętu
sportowego i ławek dla szkoły w Nowej Iwicznej

1)

2)

3)

4)

5)

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 10.000,-zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na
urządzenie zieleni
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 159.000,-zł przeznaczoną na
przygotowanie terenu poprzez nawiezienie ziemi oraz równanie terenu pod
parking przy szkole w Mrokowie
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000,-zł przeznaczoną na delegacje dla szkoły
w Mrokowie
rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 84.500,-zł w tym:
§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000,-zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000,-zł- zakup sprzętu
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 10.000,-zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.500,-zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,-zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500,-zł
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych o kwotę 3.000,-zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę
1.500,-zł
Zwiększona liczba oddziałów w tym utworzenie oddziału integracyjnego w przedszkolu
w Mysiadle
Zwiększenie planu wydatków:
W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy §2310Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na dotację dla Miasta Stołecznego Warszawa na
dopłatę do biletów ZTM - Warszawa+ (poz. 3 w załączniku Nr 1)
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami § 4400 - Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe o kwotę 21.525,-zł. Dzierżawa gruntu – filia szkoły ul. Ogrodowa w
Mysiadle
§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 390.700,-zł.
Prawomocne decyzje Starostwa Powiatowego
W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 330.000,-zł przeznaczoną
na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa szkoły” o łącznych nakładach 20.830.000,-zł i okresie
realizacji 2018-2020. Ustala się limity w 2018r.- 330.000,-zł, w 2019r. – 9.300.000,-zł i w 2020r.
- 11.200.000,-zł. Przedsięwzięcie finansowane w 2019r. z emitowanych obligacji w kwocie
9.000.000,-zł
oraz
w 2020r. finansowane z emitowanych obligacji w kwocie 11.000.000,-zł
(poz. 74 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.25 w zał. Nr 2 do WPF)
§ 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,- w tym:
- o kwotę 50.000,-zł na zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw w Mrokowie (poz.
78 w tabeli 2a)
- o kwotę 40.000,-zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla szkoły ul. Kwiatowa w
Mysiadle (Poz. 80 w tabeli 2a)
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 681.000,-zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 168.775,-zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 15.000,-zł
Wyższe koszty ze względu na wydłużenie godzin pracy świetlic.
Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej § 4300
- Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na transport dzieci ze szkoły w
Nowej Iwicznej
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na utrzymanie zieleni na
terenie gminy.
6) W dziale 926- Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 95.000,-zł przeznaczoną na zakup zabawek na place
zabaw w Starej Iwicznej, Janczewicach, Jazgarzewszczyźnie, Garbatce oraz na boisko w
Kosowie .
W załączniku Nr 2a
1. W poz. 18 wprowadza się zadanie pn. „Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola- Projekt
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych
i ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”
o łącznych nakładach inwestycyjnych 75.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2019.
Umowa
na
zadanie
zostanie
podpisana
w
2018
r.
z realizacją w 2019roku z uwagi na konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (poz.
1.3.2.40 w zał Nr 2 do WPF).
2. W poz. 19 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości
Lesznowola – etap II) – rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z
drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna) w kwocie 650.000,00 zł. – umowa zawarta zostanie
w 2018 r. (poz. 1.3.2.52 w tabeli 2 WPF)
3. W poz. 51 wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi
ul. Plonowa - II etap” o łącznych nakładach inwestycyjnych 100.000,-zł i okresie realizacji w
latach 2018-2019. Umowa na zadanie zostanie podpisana w 2018 r.
z realizacją zadania w 2019roku. Ustala się limity w 2018r. - 0,-zł i w 2019r. – 100.000,-zł
(poz. 1.3.2.31 w zał Nr 2 do WPF).
4. W poz. 52 wprowadza się zadanie pn. „Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od
ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej” o łącznych nakładach inwestycyjnych
200.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2020. Umowa na zadanie zostanie podpisana w
2018 r. z realizacją zadania w 2020roku z uwagi na konieczność uzyskania pozwoleń
wodnoprawnych. Ustala się limity w 2018r. - 0,-zł i w 2019r. – 0,-zł i w 2020r. – 200.000,-zł
(poz. 1.3.2.34 w zał Nr 2 do WPF)
5. W poz. 56 w zadaniu pn. „Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej” zwiększa się łączne
nakłady inwestycyjne z kwoty
100.000,-zł
do kwoty 250.000,-zł. Okres
realizacji zadania w latach 2018-2019. Umowa na zadanie zostanie podpisana
w 2018 r. z realizacją zadania w 2019roku. Ustala się limity w 2018r. - 0,-zł
i w 2019r. – 200.000,-zł (poz. 1.3.2.56 w zał Nr 2 do WPF)
§ 2.
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.
§ 3.
Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych
po zmianach określa załącznik Nr 2.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
w tym:
bieżące
I.

DOCHODY 29.06.2018r.

1.

Zmniejszenie

2.

Zwiększenie

II.

Dochody po zmianach (I – 1 + 2)

III.

Przychody z zaciągniętych pożyczek
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z
rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

IV.

198 217 706

194 303 422

1 995 038

1 995 038

200 212 744

196 298 460

8 914 676

majątkowe
3 914 284

3 914 284

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
V.

Razem przychody

VI.

RAZEM ( II + V )

8 914 676
209 127 420

196 298 460

3 914 284

w tym:
majątkowe
23 595
179 035 996
858
792 600
728 292
bieżące

I.
1.
2.

WYDATKI 29.06.2018r.
Zmniejszenie
Zwiększenie

202 631 854
1 520 892
3 515 930

II.
III.

Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)

IV.
V.

Spłata kredytów
Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez
gminę (obligacji)

1 000 000
3 000 000

VI.

Razem rozchody

4 500 528

VII.

RAZEM (II+VI)

204 626 892

Spłata pożyczek

3 095 930
181 339 326

420 000
23 287
566

500 528

209 127 420

181 339 326

23 287
566

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 500.528-zł – nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości
3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków

2/ Radna J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG
w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018r. i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 655/XLVI/2018 w sprawie
sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018./ Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.

8. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie uchylenia uchwały Nr
560/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2018.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik
E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG. Kolejny przetarg na wykonanie zadania
,,Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul.
Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola – etap II) – rozbudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna)” określił
wysokość nakładów finansowych w kwocie 1.519.453,19 zł, która trzykrotnie przekracza
wartość kosztorysową. W związku z powyższym Gmina Lesznowola przejmuje realizację
zadania.
2/ Rada J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie projekt uchwały RG w sprawie
uchylenia uchwały Nr 560/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w
roku 2018.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie uchylenia
uchwały Nr 560/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku
2018 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z
Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 656/XLVI/2018 w sprawie
uchylenia uchwały Nr 560/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia

2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Mazowieckiego w roku 2018. ./ Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.
9. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2018.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik
E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG.W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie
miejscowości Lesznowola (dojazd i dojście do szkoły) Gmina Lesznowola udzieli
Samorządowi Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w 2018 r. na dofinansowanie
zadania własnego w kwocie 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) pn.
„Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul.
Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola – etap II) – rozbudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna) – koszty
pozyskania gruntów”. Ww. wydatki określone są w uchwale budżetowej w dziale 600 –
Transport i łączność rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, §6300 – Dotacja celowa na
pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych w kwocie 70.000,00 zł.
2/ Radna J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie projekt uchwały RG w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2018.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2018 i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 657/XLVI/2018 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2018.
/ Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.

10. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik
E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG. W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie
miejscowości Lesznowola (dojazd i dojście do szkoły) Gmina Lesznowola udzieli
Samorządowi Województwa Mazowieckiego pomocy rzeczowej w 2018 r. na dofinansowanie
zadania własnego w kwocie 650.000, zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) pn.
,,Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul.
Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola – etap II) – rozbudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna)”. Ww .
wydatki określone są w uchwale budżetowej (w załączniku 2a) w dziale 600 – Transport i
łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych – pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa
2/ Rada J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie projekt uchwały RG w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019 i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 658/XLVI/2018 w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej w 2019. / Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.

11. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019.
W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miejscowości Stara Iwiczna i Kolonia Lesznowola
Gmina Lesznowola udzieli w 2019 r. pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Mazowieckiego w postaci wykonania projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej n 721 – ul.
Słonecznej w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej –w kwocie
75.000 zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018 r. ze skutkiem
finansowym w 2019 r. ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń wodno-prawnych.
Łączne nakłady finansowe określone są w uchwale budżetowej (w załączniku nr 2a) w dziale
600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych – pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
2/ Rada J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie projekt uchwały RG w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019 i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 659/XLVI/2018 w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019.
/ Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.

12. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad
ich zbywania i wykupu.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik
E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG. Niniejszy projekt uchwały Rady Gminy
Lesznowola stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych
w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez
Gminę. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest
zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej
korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.
Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w 2019 i w 2020 roku w łącznej
kwocie 20.000.000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetowego z
przeznaczeniem na finansowanie budowy szkoły
w Nowej Iwicznej. Obciążenie budżetu Gminy wydatkami na obsługę długu i rozchodami
związanymi z jego spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego
dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Według wstępnych założeń wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie
wykupu obligacji tj. w latach 2026-2033 wynosi od 3,05% do 4,92% przy dopuszczalnym
wskaźniku spłaty zobowiązań od 13,74% do 16,34%. Obligacje wyemitowane zostaną w
2019 i w 2020 roku w następujących seriach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Seria F19: obligacje na kwotę 3.000.000,00 PLN,
Seria G19: obligacje na kwotę 3.000.000,00 PLN,
Seria H19: obligacje na kwotę 3.000.000,00 PLN,
Seria D20: obligacje na kwotę 1.000.000,00 PLN,
Seria E20: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
Seria F20: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,

g) Seria G20: obligacje na kwotę 4.000.000,00 PLN,
h) Seria H20: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN.
Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:
1) Obligacje serii F19 – z datą wykupu nie później niż w 2026,
2) Obligacje serii G19 – z datą wykupu nie później niż w 2027,
3) Obligacje serii H19 – z datą wykupu nie później niż w 2028,
4) Obligacje serii D20 – z datą wykupu nie później niż w 2029,
5) Obligacje serii E20 – z datą wykupu nie później niż w 2030,
6) Obligacje serii F20 – z datą wykupu nie później niż w 2031,
7) Obligacje serii G20 – z datą wykupu nie później niż w 2032,
8) Obligacje serii H20 – z datą wykupu nie później niż w 2033.

2/ Rada J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie opiniuje projekt uchwały RG w
sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 660/XLVI/2018 w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
/ Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.

13. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójta Gminy M. J. Batycka-Wąsik przedstawiła ww projekt uchwały RG. Projekt uchwały
Rady Gminy Lesznowola w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola wynika z art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi iż co najmniej raz w czasie
kadencji Rady, Wójt dokonuje analizy aktualności i przekazuje wynik analiz Radzie Gminy.
2/ Radny T. Filipowicz poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola,
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 661/XLVI/2018 w sprawie
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola. / Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.
14. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie aktualności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik przedstawiła ww projekt uchwały RG. Projekt uchwały Rady
Gminy Lesznowola w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących w gminie Lesznowola wynika z art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi iż co najmniej raz w czasie
kadencji Rady, Wójt dokonuje analizy aktualności i przekazuje wynik analiz Radzie Gminy.
2/ Radny T. Filipowicz poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w gminie Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w aktualności miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie Lesznowola i

zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 662/XLVI/2018 w sprawie
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w
gminie Lesznowola. / Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.
15. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/23, nr 1/14, nr2/6 i nr 2/11 położonych w obrębie Marysin,
gmina Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik przedstawiła ww projekt uchwały RG. Nieodpłatne nabycie
na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków nr 1/23, nr 1/14, nr 2/6 i nr 2/11 stanowiących istniejąca drogę
– ulicę Strumykową, położonych w obrębie Marysin, gmina Lesznowola jest zgodne z
wnioskiem współwłaścicieli w/w nieruchomości.
2/ Radny T. Filipowicz poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1/23, nr 1/14,
nr2/6 i nr 2/11 położonych w obrębie Marysin, gmina Lesznowola.
3/ Radna J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1/23, nr 1/14,
nr2/6 i nr 2/11 położonych w obrębie Marysin, gmina Lesznowola.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1/23, nr 1/14, nr2/6 i nr 2/11 położonych w
obrębie Marysin, gmina Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 663/XLVI/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1/23, nr 1/14, nr2/6 i nr
2/11 położonych w obrębie Marysin, gmina Lesznowola. / Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.
16. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym 37/1 położonej w obrębie Zakłady Zamienie.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik przedstawiła ww projekt uchwały RG. Oddanie w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
37/1, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, położonej w obrębie Zakłady Zamienie jest
podyktowane potrzebą pozyskania środków finansowych w budżecie na rok 2018.
2/ Radny T. Filipowicz poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/1 położonej w obrębie Zakłady
Zamienie.
3/ Rada J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/1 położonej w obrębie Zakłady
Zamienie.

4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 37/1 położonej w obrębie Zakłady Zamienie.
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 664/XLVI/2018 w sprawie
uchwały RG w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/1 położonej w
obrębie Zakłady Zamienie / Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.
17. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik przedstawiła ww projekt uchwały RG. Zmiana „regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola” spowodowana
została koniecznością jego dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
2/ Rada J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
RG w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Lesznowola.
2/ Radny T. Filipowicz poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Lesznowola.
4/ Radna A. Niezabitowska poinformowała, iż KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 665/XLVI/2018 w sprawie
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Lesznowola. / Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.
18. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XVI/2016 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania
stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie
wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik przedstawiła ww projekt uchwały RG. Podjęcie uchwały
Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta
Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej związane jest z wdrożeniem reformy
systemu edukacji. Z dniem 1 września 2017 r. funkcjonujące w Gminie Lesznowola Zespoły
Szkół Publicznych przekształciły się w Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi.
2/ Rada A. Niezabitowska poinformowała, iż KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy
Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników
sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.

3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie szczegółowych
zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie
uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji
szkolnej i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z
Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 666/XLVI/2018 w sprawie
zmiany uchwały Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 r. w
sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla
uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych,
artystycznych oraz w edukacji szkolnej. / Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.
19. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik przedstawiła ww projekt uchwały RG. Współpraca w ramach
oferty „Warszawa +” wg I progu dopłat wymaga:
- podjęcia uchwały Rady Gminy Lesznowola wyrażającej zgodę na przystąpienie,
- zabezpieczenia środków finansowych na dopłaty do biletów,
- zabezpieczenia środków finansowych na zakup kart zbliżeniowych.
Roczna kwota dopłaty ponoszona przez Gminę Lesznowola jest szacowana
na
ok. 300 tys. zł rocznie.
Rodzaj biletu

Bilet 30 dniowy imienny normalny – 2 strefa
Bilet 30 dniowy imienny ulgowy – 2 strefa
Bilet 30 dniowy imienny normalny – 1,2 strefa
Bilet 30 dniowy imienny ulgowy – 1,2 strefa
Bilet 90 dniowy imienny normalny – 2 strefa
Bilet 90 dniowy imienny ulgowy – 2 strefa
Bilet 90 dniowy imienny normalny – 1,2 strefa
Bilet 90 dniowy imienny ulgowy – 1,2 strefa

Cena biletu z oferty
Warszawa + płacona
przez pasażera
98 zł
49 zł
166 zł
83 zł
250 zł
125 zł
406 zł
203 zł

Poziom dopłaty ponoszony
przez Gminę Lesznowola
14 zł
7 zł
14 zł
7 zł
32 zł
16 zł
54 zł
27 zł

Aktualna cena biletów
ponoszona przez
pasażerów (bez dopłaty)
112 zł
56 zł
180 zł
90 zł
282 zł
141 zł
460 zł
230 zł

2/ Radna J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem
Stołecznym Warszawa.
3/ Radna A. Niezabitowska poinformowała, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
RG sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem
Stołecznym Warszawa.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: z – 15, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 667/XLVI/2018 sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym
Warszawa. / Radnych obecnych na Sali obrad – 15/.
20. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy
Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik przedstawiła ww projekt uchwały RG. Projekt uchwały w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Lesznowola podyktowany jest obowiązkiem ustanowienia maksymalnej liczby

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów zezwoleń (a nie
jak obecnie - liczbę punktów sprzedaży) nowelizacją art. 12 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustaloną ustawą z dnia
10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Projekt uchwały, zgodnie z
art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został
przedstawiony do zaopiniowania przez jednostki pomocnicze gminy Lesznowola.
2/ Rada A. Niezabitowska poinformowała, iż KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy
Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów
dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: z – 14, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 668/XLVI/2018 w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz
zasad usytuowania na terenie Gminy Lesznowola miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. / Radnych obecnych na Sali obrad – 14/.
21. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Nowa Iwiczna ( obszar położony przy ul. Mleczarskiej).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik przedstawiła ww projekt uchwały RG. Projekt uchwały RG
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, wynika z potrzeby
dostosowania planu do aktualnych przepisów prawa i polityki przestrzennej Gminy.
2/ Radny T. Filipowicz poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna ( obszar położony przy ul.
Mleczarskiej).
3/ / Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Nowa Iwiczna ( obszar położony przy ul. Mleczarskiej) i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa
Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 14, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 669/XLVI/2018 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna ( obszar położony przy ul.
Mleczarskiej). / Radnych obecnych na Sali obrad – 14/
22. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik
E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG. Określenie wysokości wynagrodzenia Wójta
należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Ustalenie wynagrodzenia jest jednym z

istotniejszych elementów stosunku pracy. Wysokość i składniki wynagrodzenia winne być
zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych. Obniżeniu o 20%
podlega wysokość wynagrodzenia
zasadniczego. W konsekwencji obniżeniu o 20% podlega również dodatek za wysługę lat i
dodatek specjalny.
2/ Radna J. Gawęda poinformowała, iż KPG RG negatywnie zaopiniowała projekt uchwały RG
w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
3/ Radny T. Filipowicz poinformował , iż KPPRiU RG negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
4/ Radna A. Niezabitowska poinformowała, iż KPS RG negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wysokości
wynagrodzenia Wójta Gminy i zwróciła się z do Rady Gminy z pytaniem kto z Państwa
Radnych jest ZA podjęciem uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy
5/ Głosami: z – 0, p – 14, w – 0 Rada Gminy nie podjęła Uchwały RG w sprawie
wynagrodzenia Wójta Gminy ./ Radnych obecnych na Sali obrad-14/
23. Przyjęcie protokołu Nr XLV/R/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Głosami: z – 20 p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła protokoł Nr XLV/R/2018 z dnia 21
czerwca 2018r.
24. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
1/ Radna A. Niezabitowska zwróciła się z prośbą o wystąpienie z pismem do Starostwa
Powiatowego w Piasecznie o wyczyszczenie rowów melioracyjnych wzdłuż ul. Krasickiego
zaczynając od Nowej Woli.
25. Sprawy różne.
1/ Sołtys Zamienia P. M. Walczak zwrócił się z prośbą o zagospodarowanie oraz ochronę terenu
wokół istniejących spichlerzy w Zamieniu.
26. Przewodnicząca RG Bożenna Korlak zamknęła XLVI Sesję Rady Gminy Lesznowola.

Protokołowała:
Iwonna Góra.

