BRG.0012. XLVII.2018

Protokół Nr XLVII/R/2018
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 09 sierpnia 2018r.
1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak
stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania decyzji. ( lista obecności
stanowi zał. nr 1 do protokołu).

Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak przywitała obecnych na sesji:
Wójta Gminy – Marię, Jolantę Batycką – Wąsik , Zastępcę Wójta, Iwonę
Pajewską – Iszczyńską, Skarbnika Elżbietę Obłuską oraz wszystkich
zebranych i zaproszonych gości :

- Pana Wojciecha Baszkiewicza,
- Pana Adrian Kociszewskiego,
- Pana Bartosza Łojewskiego.

Na posiedzeniu obecni byli Sołtysi. (lista obecności stanowi zał. Nr 2 do protokołu).
Obsługa prawna Sesji – mec. Adam Chrzanowski.
Radnych obecnych na sali obrad – 17.
2. Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik wspólnie z Radą Gminy, złożyła gratulacje
Mieszkańcowi Gminy Lesznowola, Panu Adrianowi Kociszewskiemu
za pokonanie 28 lipca br. w ciągu 13 godzin Jeziora Śniardwy.
Dyrektor Centrum Sportu R. Skorek dołączając się do gratulacji, wręczył
Panu A. Kociszewskiemu kwiaty i pamiątkową statuetkę.
Gratulacje i kwiaty otrzymał także od Pani Wójt M. J. Batyckiej – Wąsik i
Rady Gminy Pan Wojciech Baszkiewicz za konsekwentne niesie pomocy
wszystkim potrzebującym.
3. Rozpatrzono sprawę porządku obrad Sesji Rady Gminy.

1/ Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż materiały dotyczące obrad
sesji Rady Gminy zostały przekazane Radnym do wiadomości w terminie
określonym w Statucie Gminy Lesznowola (komplet materiałów na sesję Rady Gminy
stanowi zał. nr 3 do protokołu).

2/ Wójt Gminy Maria, Jolanta Batycka - Wąsik, składa wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.
3/ Głosowanie : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła wniosek określony w pkt3,
ppkt 2. (Radnych obecnych na sali obrad – 17).
4/ Głosowanie : z – 17, p – 0, w – 0, Rada Gminy przyjęła proponowany porządek
obrad XLVII Sesji Rady Gminy z uwzględnieniem wniosku określonego w
pkt 3, ppkt 2. (Radnych obecnych na sali obrad 17), (porządek obrad, stanowi załącznik nr 4 do
protokołu).

4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 4 lipca 2018r. do 27 lipca 2018r.

1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG Bożena Korlak i Wójt Gminy
M. J. Batycka – Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik poinformowała, iż w
okresie od 4 lipca 2018r. do 27 lipca 2018 roku podjęła 14 Zarządzeń w bieżących
sprawach Gminy /treść stanowi zał.nr 5 do protokołu/.
2/ Radny Jerzy Wiśniewski wnioskuje o nieodczytywanie sprawozdania przez Wójta
Gminy, gdyż każdy zainteresowany mógł zapoznać się z treścią zarządzeń w
Biurze Rady.
3/ Głosowanie : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła wniosek określony pkt. 4
ppkt 2.
4/ Głosowanie : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy Przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy
za okres od 4 lipca 2018r., do 27 lipca 2018 roku.

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
między sesjami.
1/ Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak poinformowała, że 13 lipca uczestniczyła
wraz z Wiceprzewodniczącym RG R. Duszą w uroczystości wręczenia medali
za długoletnie pożycie małżeńskie (Jubileusz 50 - lecia małżeństwa) dla Par
małżeńskich z Gminy Lesznowola.
2/ Informację przyjęto do wiadomości.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie wyrażenia zgody

na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 188, położonej w obrębie Janczewice.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, Zastępca Wójta
Iwona Pajewska – Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska, poinformowała,
że wyrażenie zgody na ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności
przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. – na części nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym nr 188, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę
wieczystą WA5M/00432193/8, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, położonej
w obrębie Janczewice, polegającej na udostępnianiu Spółce gruntu na lokalizację szafy
kablowej, studni kablowej, przyłącza w postaci kabla energetycznego oraz kanalizacji
technicznej o łącznej powierzchni 6,865m. Podjęcie przez Radę Gminy Lesznowola
przedmiotowej uchwały podyktowane jest potrzebą modernizacji istniejącej linii
teletechnicznej oraz zgodne jest z wnioskiem inwestora.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, że KPG RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
3/ Przewodniczący KPPR i U M. Otręba, poinformował, że KPPR i U RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
4/ Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 188, położonej

w obrębie Janczewice i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem,
jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: za – 17, p – 0 , w - 0, Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 670/XLVII/2018
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na
części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 188,
położonej w obrębie Janczewice. (Radnych obecnych na sali obrad – 17).

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr 588/XL/2018, w sprawie

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej miejsc garażowych,
położonych w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak i Za-ca Wójta
I. Pajewska- Iszczyńska. I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała, że przedmiotowy
projekt uchwały jest konsekwencją zmiany dzierżawcy, stąd też niezbędna jest korekta
załącznika nr 1 uchwały Nr 588/XL/2018 z dnia 9 lutego 2018r.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska, poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
3/ Przewodniczący KPPR i U M. Otręba poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak, przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej miejsc garażowych, położonych
w obrębie KPGO Mysiadło i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
jednak, żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : z – 17, p – 0 , w - 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 671/XLVII/2018
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej miejsc
garażowych, położonych w obrębie KPGO Mysiadło. (Radnych obecnych na sali
obrad – 17).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i
części obrębu Kolonia Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca R.G B. Korlak, Za-ca Wójta Gminy
I.Pajewska – Iszczyńska i Kierownik RUP E. Gurtowska. Za-ca Wójta
I. Pajewska - Iszczyńska przedstawiła merytorycznie i graficznie w/w projekt uchwały.
Uchwalenie przedmiotowego planu dotyczy terenu ulicy Okrężnej w Lesznowoli.
Zmiana planu polega na korekcie wskaźników zabudowy na terenie zabudowy
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowo-mieszkaniowej.
Uchwała Nr 428/XXXI/2017 Rady Gminy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, Kolonia Lesznowola (rejon ulicy
Okrężnej).
1. Ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i możliwości składania wniosków do dnia
7 lipca 2017 r.
2. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 maja 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.
Termin składania uwag minął 16 lipca 2018 r.
3. Do wyłożonego projektu wpłynęło 16 uwag, z których część zostało uwzględnionych
w całości, część zostało uwzględnionych w części, a część została nieuwzględniona.
2/ Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska przedstawiła autopoprawkę do w/w projektu
uchwały - W Dziale II, rozdz. 1 pkt. 4 zostaje dopisany ppkt. g) o następującym

brzmieniu : „sytuowanie budynków od granicy działki w odległości nie mniejszej
niż 3 m.
3/ Głosami : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła autopoprawkę określoną w pkt 7
ppkt 2.
4/Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
i części obrębu Kolonia Lesznowola.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż sposób procedowania w kwestii
uchwalenia przez Rade Gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest zawarty w art. 20 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przewodnicząca RG przedstawiła treść zaświadczeń w formie wypisu i wyrysu
ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lesznowola.
6/ Głosami : z – 17, p – 0 , w - 0 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu
uchwały ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lesznowola.
7/ Głosami : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała sposób
rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
8/ Głosami : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała sposób realizacji
inwestycji technicznych należących do zadań własnych gminy.
9/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt RG w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie
podjął.
10/ Głosami : z – 17 , p – 0 , w - 0 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 672/XLVII/2018
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018 – 2033.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak i Skarbnik Gminy
E. Obłuska. Skarbnik E. Obłuska przedstawiła projekt rozpatrywanej uchwały wraz
z autopoprawkami.
Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033)
zmienia się w sposób następujący:
1.Plan dochodów zwiększa się z kwoty 200.212.744,-zł do kwoty
201.836.061,-zł tj. o kwotę 1.623.317,-zł, która wynika:
a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.562.577,-zł z tytułu
- wpływów z dotacji na wspieranie rodziny – 252.000,-zł
- wpływów dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów - 2.687,-zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 4.000,-zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 390.000,-zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 400.000, -zł
- wpływów ze zwrotu dotacji od Niepublicznych Przedszkoli - 4.192,-zł
- wpływów dotacji celowej z budżetu państwa dla oświaty – 400.574,-zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -36.384,-zł

- wpływów z różnych dochodów -600,-zł
- wpływów z odsetek - 18.000,-zł
- wpływy z usług -6.000,-zł
- wpływy z różnych opłat - 840,-zł
- wpływów z tytułu grzywien i kar - 7.300,-zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.000,-zł
b) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 80.340,-zł z tytułu
sprzedaży składników majątkowych.
c) ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 19.600,-zł z tytułu wpływów różnych
dochodów o kwotę 19.600,-zł
1. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 204.626.892,-zł do kwoty 206.250.209,zł tj. o
kwotę 1.623.317,-zł, która wynika:
a) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.398.244,-zł przeznaczoną na:
- remonty dróg gminnych - 500.000,-zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (odszkodowania za grunty, zakup
energii) – 181.586,-zł
- administrację publiczną (promocję jst) - 4.000,-zł
- ochotnicze straże pożarne -79.254,-zł
- pozostała działalność -746 – zł
- oświatę i wychowanie – 414.766, -zł
- pomoc społeczną - 62.752,-zł
- edukacyjna opiekę wychowawczą - 16.100,-zł
- rodzinę (Kartę Dużej Rodziny i rodziny zastępcze) - 37.500,-zł
- wymianę lamp sodowych na ledowe - 13.300,-zł
- kulturę fizyczną - 88.240,-zł
b) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 51.100,-zł przeznaczoną na:
- oświatę i wychowanie -26.100,-zł
- pomoc społeczną - 15.000,-zł
- pomoc materialna dla uczniów - 10.000,-zł
c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 603.614,-zł przeznaczoną
na:
- kanalizację w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie - 238.614,-zł
- budowę wodociągu i kanalizacji w Lesznowoli - 30.000, zł
- zakupy inwestycyjne dla rady gmin - 25.000,-zł
- zakup drukarki dla GOPS - 10.000,-zł
- odwodnienie Mysiadło - 300.000, -zł
d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 625.100,-zł przeznaczoną
na:
- budowę kanalizacji w Stefanowie - 10.000,-zł
- budowę odwodnienia w Łazach - 30.000, zł
- transport i łączność - 178.000,-zł
- budowę oświetlenia - 25.000,-zł
- modernizację hali sportowej w Łazach -5.100,-zł
- budowa ul. Jodłowej w Magdalence - 77.000, zł
- Budowa odwodnienia w Mysiadle - 300.000, zł
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 1.1.1.4 w przedsięwzięciu pn. „Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób
z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” zwiększa się nakłady w
2018r. o kwotę 32,-zł o wydatki nie zrealizowane w 2017r. Łączne nakłady nie ulegają
zmianie. Ustala się limity w 2018r.- 54.482,-zł i w 2019r.- 51.500,-zł.

2. W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu p.n. „Lesznowola – Budowa ul. Gminnej” zwiększa
się łączne nakłady finansowe z kwoty 7.700.000,-zł do kwoty 9.517.000,-W wyniku
przetargu koszty budowy wyższe od planowanych. Okres realizacji zadania nie ulega
zmianie. Ustala się limity w 2018r. – 1.700.000,-zł, w 2019r. – 3.055.000,-zł i w 2020r.4.762.000,-zł
3. W poz. 1.3.2.25 dodano przedsięwzięcie pn. ,,Mysiadło – Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej – I etap”. Realizacja
przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018-2019 na łączną kwotę 1.200.000,-zł:
w 2018 r. - 300.000,-zł w 2019 r. - 900.000, zł.
4. W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i
budowa przedszkola” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 6.077.804,-zł
do kwoty 11.100.053,-zł. W wyniku przetargu koszty budowy wyższe od planowanych.
Ustala się limity w 2018r. – 507.804,-zł, w 2019r. – 4.470.000,-zł i w 2020r. –
6.023.000,-zł
5.Uaktualnia się łączne nakłady finansowe w poz. 1.3.2.9; 1.3.2.12; 1.3.2.17; 1.3.2.31;
1.3.2.50.
Skarbnik E. Obłuska przedstawiła również wprowadzenie w projekcie uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 – 2033.
zmiany. W załączniku Nr 2 w poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Budowa
kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa –
II etap” zwiększenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 2.706.000,- zł. do kwoty
3.586.000,- zł. Limit w 2019r. – 3.586.000,- zł. W wyniku przetargu kwota wyższa
od planowanej.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt w/w uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 – 2033
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa
Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : z – 17, p – 0 , w - 0 Rada Gminy przyjęła Autopoprawki do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 – 2033.
5/ Głosami : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę
Nr 673/XLVII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2018 – 2033. (Radnych obecnych na sali obrad – 17).

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na 2018 rok.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik Gminy E. Obłuska przestawiła projekt w/w uchwały wraz z autopoprawkami.
Proponuję się następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:
W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 400.574,-zł Rozdz. 80153 – Zapewnienie
uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań
zleconych gminie ustawami o kwotę 400.574,-zł przeznaczone na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
(Wydatki w § 2830 -24.518,-zł i § 4240- 376.056,-zł).
1.Zwiększenie planu dochodów i wydatków w tym:

1) W dziale 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75075 – Promocja jst § 0960
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
o kwotę 4.000,-zł. Darowizna na Dni Gminy Lesznowola. Wydatki w § 4300
- zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł
2) 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
4.192,-zł. Zwrot dotacji z niepublicznych przedszkoli wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem. Wydatki § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.192,-zł (poz. 22 w zał. Nr 1).
2. Zwiększenie planu dochodów w tym:
- w dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 6016 - Drogi publiczne gminne
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 77.000,-zł.
Darowizna na budowę ul. Jodłowej, etap II w Magdalence.
1) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej Rozdz. 75616 § 0500 - Wpływy
z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę
390.000,-zł. § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 400.000 zł.
2) W dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 0940 - Wpływy z rozliczeń
ubiegłych. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600,-zł. Zwrot zasiłku
z roku bieżącego. Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 0940 - Wpływy z
rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 120,-zł. Zwrot za energię.
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych o kwotę 2.813,-zł. Zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych.
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 0920 – Wpływy z pozostałych
odsetek o kwotę 4.000,-zł. Odsetki od rachunku bankowego - § 0940
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 32.375,-zł. Zwrot nadpłaty
ZUS z lat ubiegłych.
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830
- wpływy z usług o kwotę 6.000,-zł. Wpływy za usługi opiekuńcze.
3) W dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
§ 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 840,-zł. Opłata za pozwolenie
na prowadzenie żłobka.
4) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002
– Gospodarka odpadami § 0580 -Wpływy z tytułu grzywien i innych kar
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę
7.300,-zł. Kara za niewłaściwe wykonanie usługi. § 0910 - Wpływy z odsetek
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
o kwotę 14.000,-zł
5) W dziale 926- Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze o kwotę 40.000,-zł § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych o kwotę 3.340,-zł. Sprzedaż samochodu Opel Astra.

3.Zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85219
– Ośrodki pomocy społecznej § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę
19.600,-zł. Prowizja z Urzędu Skarbowego.
1. Zmniejszenie planu wydatków:
1) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę
268.614,-zł w tym: - o kwotę 238.614,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa
kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa
- II etap”. Wartość inwestycji pomniejszono o podatek VAT. Łączne nakłady na
ww. inwestycję to kwota 3.116.386,-zł (poz. 9 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.1 w zał. Nr
2 do WPF),
- o kwotę 30.000,- zł przeznaczoną na zadanie pn. ,,Lesznowola-Budowa wodociągu
i kanalizacji na działkach Nr 191/19, 190/13, 189/3 ulica boczna od ul. Szkolnej”
z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 30.000,- zł wydatków na zadanie pn.
,,Łazy – budowa odwodnienia ul. Makowa” (poz. 8 w tabeli Nr 2a).
2) W dziale 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75022 – Rady gmin § 6060
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,-zł
przeznaczoną na zakup systemu audio - wideo na salę konferencyjną
(poz. 72 w tabeli 2a). Wydatki niższe od planowanych.
3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3240
- stypendia dla uczniów o kwotę 16.100,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w dziale
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę
16.100,-zł
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4300
- zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 ,-zł z jednoczesnym zwiększeniem
§ 4010
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,-zł.
4) W dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110
- świadczenia społeczne o kwotę 15.000,-zł
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej §6060-Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup
drukarki dla GOPS (poz. 90 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł.
5) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – Pomoc
materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 – Stypendia dla uczniów
o kwotę 10.000,-zł
1. Zwiększenie planu wydatków:
1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)
o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska,
Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap” o łącznych
nakładach 3.510.000,-zł i okresie realizacji 2018-2019. Ustala się limity w 2018r.
- 10.000,-zł, w 2019r. – 3.500.000,-zł (poz. 17 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.41 w zał.
Nr 2 do WPF) § 6050 – zmienia się zadanie jednoroczne na dwuletnie (WPF)
pn. ,,Mysiadło – budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt,
Goździków i ul. Wiejskiej – I etap” o łącznych nakładach 1.200.000,-zł i okresie

realizacji 2018- 2019 ustala się limity: w 2018 – 300.000,-zł w 2019 – 900.000,-zł
(poz. 18 w 2a i poz. 1.3.2.25 załącznik 2 do WPF).
2) W dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000,-zł
przeznaczoną na zadanie pn. „Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola- Przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz. nr. ew. 63/2
obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna - budowa ścieżki pieszorowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w
Starej Iwicznej - III etap - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa
Mazowieckiego” (poz. 19 w tabeli 2a). W wyniku przetargu nakłady wyższe od
planowanych. Łączne nakłady inwestycyjne – 228.000,-zł
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050-Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 70.000,-zł przeznaczoną na zadanie
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2840W - ul. Ułanów w Stefanowie
i Kol. Warszawskiej oraz ul. Radomską w Antoninowie - koncepcja – pomoc
rzeczowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego” (poz. 22 w tabeli 2a).
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych
o kwotę 500.000,-zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,-zł
przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Budowa ul. Storczykowej wraz z
kanalizacją deszczową - I etap” (poz. 29 w tabeli 2a). W wyniku przetargu nakłady
wyższe od planowanych. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 230.000,-zł.
§ 6050 – wprowadza się zadanie pn. ,,Magdalenka – budowa ul. Głogowej etap II”
na kwotę 77.000,-zł. Zadanie jednoroczne (poz. 26 tabela 2a).
3) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę
10.000,- zł § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 45.000,-zł § 4260
- zakup energii o kwotę 78.700,-zł
§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.886,-zł. Prawomocne decyzje Starostwa
Powiatowego.
4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdz.
75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych o kwotę 49.254,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę
30.000,-zł. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność § 3030 - Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych o kwotę 746,-zł.
5) W dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 4330 – Zakup usług przez jst od
innych jst o kwotę 40.000,-zł. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110
– Świadczenia społeczne o kwotę 7.500,-zł. § 4110 – Składki na ubezpieczenia
społeczne o kwotę 750,-zł. § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę
110,-zł. § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.360,-zł.
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność "Mieszkania wspomaganie - treningowe dla
osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji" § 4307- Zakup
usług pozostałych o kwotę 32,-zł. Wydatki nie zrealizowane w 2017r. Łączne
nakłady na ww. projekt w 2018 r. wynoszą - 54.482,-zł i w 2019r. - 51.500,-zł.
(poz. 2.10 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.4 w zał. Nr 2 do WPF).
6) W dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 4300 – Zakup
usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków
powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na
dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 12.500,-zł. Rozdz. 85510 – Działalność
placówek opiekuńczo -wychowawczych § 4260 – Zakup energii o kwotę
5.000,- zł.
7) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 13.300,-zł przeznaczoną na wymianę lamp oświetleniowych sodowych
na lampy oświetleniowe ledowe w Zgorzale. § 6050 - Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa
Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Czereśniowa (punkty świetlne)” (poz. 102
w tabeli 2a).
8) W dziale 926- Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na
dowóz osób na zawody sportowe. § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
38.240,-zł przeznaczoną koszenie trawy na placach zabaw. § 6050 - Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.100,-zł., przeznaczoną na
modernizację hali sportowej w Łazach (poz. 108 w tabeli 2a).
W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych. Łączne nakłady
inwestycyjne na ww. zadanie wynoszą 455.100,-zł
W załączniku Nr 2a
1) W pozycji 1 w zadaniu pn. ,,Lesznowola-Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach
Nr 191/19, 190/13, 189/3 ulica boczna od ul. Szkolnej” zmniejsza się łączne nakłady
inwestycyjne z kwoty 200.000,- zł do kwoty 170.000,- zł.
2) W poz. 8 dodaje się zadanie pn. ,,Łazy – budowa odwodnienia ul. Makowa”
w kwocie 30.000,- zł.
3) W poz. 26 dodaje się zadanie pn. ,,Magdalenka – budowa ul. Jodłowej etap II” na kwotę
77.000,-zł. Okres realizacji 2018 r.
4) W poz. 35 w zadaniu pn. „Lesznowola – Budowa ul. Gminnej” zwiększa się łączne
nakłady inwestycyjne z kwoty 7.700.000,-zł do kwoty 9.517.000,-zł. W wyniku
przetargu koszty budowy wyższe od planowanych. Okres realizacji zadania nie ulega
zmianie. Ustala się limity w 2018r. – 1.700.000,-zł w 2019r. – 3.055.000,-zł
i w 2020r. - 4.762.000,-zł (poz. 1.3.2.7 w zał. Nr 2 do WPF).
5) W poz. 88 w zadaniu pn. „Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa
przedszkola” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 6.077.804,-zł do kwoty
11.100.053,-zł. W wyniku przetargu koszty budowy wyższe od planowanych. Okres
realizacji zadania nie ulega zmianie. Ustala się limity w 2018r. – 507.804,-zł w 2019r.
– 4.470.000,-zł i w 2020r. – 6.023.000,-zł. (poz. 1.3.2.48 w zał Nr 2 do WPF).
6) W poz. 101 zmienia się nazwę zadania z ,,Stara Iwiczna – Projekt budowy oświetlenia
ul. Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne) na Stara Iwiczna – Projekt budowy
oświetlenia na ul. Nowa od A do D na działkach 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne)
7) W poz. 5 wykreśla się zadanie jednoroczne pn. ,,Mysiadło – budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej – I etap” a w poz. 18
dodaje się to zadanie jako zadanie dwuletnie. Okres realizacji zadania 2018 -2019

łączne nakłady 1.200.000,-zł ustala się limity: 2018 r. – 300.000,-zł 2019r. – 900.000,zł.
8) Uaktualnia się łączne nakłady inwestycyjne w poz. 38, 39, 52, 65 i 71.
§ 2.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku - po zmianach określa tabela Nr 3.
§ 3.
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.
§ 4.
Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek
budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.
1.
2.
II.
III.

IV.

V.
VI.

I.

DOCHODY 19.07 .2018r.

200 467 431

Zmniejszenie
Zwiększenie
Dochody po zmianach (I – 1 + 2)
Przychody z zaciągniętych pożyczek
Wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

19 600
1 388 230
201 836 061

Razem przychody

8 914 676
210 750 737

RAZEM ( II + V )
WYDATKI 19.07.2018r.

1.
2.

Zmniejszenie
Zwiększenie

II.
III.
IV.
V.

Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)
Spłata pożyczek
Spłata kredytów
Wykup papierów wartościowych
wyemitowanych przez gminę (obligacji)
Razem rozchody
RAZEM (II+VI)

VI.
VII.

w tym:
bieżące
majątkowe
196 553 147
3 914 284
19 600
1 307 890
80 340
197 841 437
3 994 624

8 914 676

204 881 579
654 714
2 023 344
206 205 209
500 528
1 000 000
3 000 000
4 500 528
210 273 737

w tym:
bieżące
majątkowe
181 594 013
23 287 566
51 100
603 614
1 398 244
625 100
182 941 157

23 309 052

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.
Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 12 lipca 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów
i wydatków w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – Dotacje
celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 252.000,-zł.
Wydatki w § 3110 – 205.500,-zł § 4010 – 5.000,-zł § 4110 – 3.000,-zł §4120 – 500,-zł
§ 4170 – 15.000,-zł § 4210 – 15.000,-zł § 4300 – 6.500,-zł i § 4700 – 1.500,-zł.
Razem kwotę 252.000,-zł przeznaczoną na realizacje rządowego programu „Dobry Start”.
Zarządzeniem Nr 100/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 19 lipca 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w
dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rozdz.
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami o kwotę 2.687,-zł.
Wydatki § 4170 – 2.687,-zł przeznaczone na wybory do rad gmin i powiatów.
Ponadto Skarbnik Gminy E. Obłuska zaproponowała wprowadzenie w projekcie uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018 w tabeli 2a w poz. 9 w
zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz Starej
Iwiczne ul. Kolejowa – II etap zwiększenie łącznych nakładów inwestycyjnych z kwoty
2.706.000,- zł do kwoty 3.586 ,- zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na 2018 rok i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem, jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : z – 17, p – 0 , w - 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 674/XLVII/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2018 rok.
(Radnych obecnych na sali obrad – 17).

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu

niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. o. o. z siedzibą w Lesznowoli.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy Maria, Jolanta
Batycka – Wąsik. Wójt Gminy poinformowała, że wniesienie wkładu niepieniężnego
o łącznej wartości 7.234.591,41 zł. w celu podwyższenia kapitału zakładowego
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w postaci urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę i przekazanych Gminie
nieodpłatnie. Wartość ww urządzeń przekazanych na rzecz Spółki stanowi 7 234
udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każdy.
Urządzenia wodno – kanalizacyjne przekazuje się na rzecz LPK Sp. z o.o. w Lesznowoli
celem ich bieżącej eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału
zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w
Lesznowoli i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden z
Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : z – 17 , p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę o Nr 675/XLVII/2018
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia
podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp z o.o. z siedzibą w Lesznowoli. (Radnych obecnych na sali obrad – 17).

12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 29/IV/2011 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa
Iwiczna.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta
I.Pajewska – Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała, iż
projekt uchwały RG w sprawie uchylenia uchwały Nr 29/IV/2011 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
ma na celu zmodyfikowanie dotychczasowych funkcji, zgodnie z wizją rozwoju gminy
oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.
2/Przewodniczący KPPR i U M. Otręba poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały Nr 29/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Nowa Iwiczna i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem jednak, żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 676/XLVII/2018
w sprawie uchylenia uchwały Nr 29/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia
15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna.
(Radnych obecnych na sali obrad – 17).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 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. Wojt Gminy M. J. Batycka – Wąsik poinformowała, że Rada
Gminy na podstawie art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w drodze uchwały określa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy.
2/ Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska poinformowała, że KPG RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany

uchwały 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, jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji
nie podjął.
5/ Głosami : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy Podjęła uchwałę Nr 677/XLVII/2018
w sprawie zmiany uchwały 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 – 17).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze.

1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta
I. Pajewska – Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska Iszyczyńska poinformowała, że
nadanie nazwy drodze ul. Antylopy w obrębie Lesznowola stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 168/10 jest zgodne z wnioskiem właściciela przedmiotowej drogi.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski, poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden z
Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : z – 16, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 678/XLVII/2018
w sprawie nadania nazwy drodze. (radnych obecnych na sali obrad – 16).

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 608/XLII/2018 Rady
Gminy Lesznowola w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Mazowieckiego.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG. B. Korlak i Skarbnik Gmiy E. Obłuska.
Skarbnik. E. Obłuska poinformowała, że w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie
miejscowości Stara Iwiczna Gmina Lesznowola udzieli w 2018r. pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego w postaci przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 721 w istniejącym pasie drogowym w obrębie Stara Iwiczna – budowa ścieżki
pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP
w Starej Iwicznej – II etap w kwocie 228.000,- zł. W wyniku przetargu kwota wyższa
od planowanej o 8.000,- zł. W/w wydatki określone są w uchwale budżetowej w dziale
600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie,
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pomoc rzeczowa dla
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska, poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr 608/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie
podjął.

4/ Głosami : z – 16, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 679/XLVII/2018
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 608/XLII/2018 Rady Gminy Lesznowola
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Mazowieckiego. (Radnych obecnych na sali obrad – 16).

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu
Piaseczyńskiego w roku 2018.
1/ Sprawę przedstawiły :Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik E. Obłuska poinformowała, że w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie
Gminy Lesznowola w Stefanowie i Kol. Warszawskiej, Gmina Lesznowola udzieli
Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego pomocy rzeczowej w 2018r. na dofinansowanie
zadania własnego w kwocie 70.000,-zl. na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2840W – ul. Ułanów w Stefanowie i Kol. Warszawskiej oraz ul. Radomskiej
w Antoninowie”. Ww. wydatki określone są w uchwale budżetowej (w załączniku 2a,
poz. 200 w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne
powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pomoc rzeczowa
dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, że KPG RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia
pomocy
rzeczowej Samorządowi
Powiatu
Piaseczyńskiego
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak ,żaden z Państwa
Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : z – 16, p – 0 , w – 0 Rada gminy podjęła Uchwałę Nr 680/XLVII/2018
W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w roku
2018. (radnych obecnych na Sali obrad – 16).

17.Oświadczenia, pytania i interpelacje.

1. Radna J. Gawęda wnioskuje o zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów „bio”
ze względu na wysokie temperatury.
Pani Radna J. Gawęda wnioskuje również o zamianę biletu „Warszwa +” na rzecz
„I – Strefy”co może okazać się korzystniejsze dla mieszkańców.
2. Na pytanie odpowiedzi udzieliła Wójt M. J. Batycka – Wąsik, która poinformowała,
że jest to projekt pilotażowy i poleci zrobienie kalkulacji kosztów obu projektów.

18. Sprawy różne.

1. Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik zwróciła się do Państwa Sołtysów z prośbą
o wybranie odpowiedniego miejsca dla zasadzenia drzewa dębu, które to uroczyste
sadzenie odbędzie się 6-go września o godz. 15-tej w każdym Sołectwie z okazji
1000- Lecia państwa polskiego.
2. Radny K. Klimaszewski informuje, że w piątek 24 sierpnia br. odbędzie się mecz
charytatywny i piknik na rzecz naszego Mieszkańca, Michałka z Nowej Woli.
2. Pan Kamil Myszyński, zwraca się do Przewodniczącej RG B. Korlak aby
odniosła się do zapisu w protokole z Sesji (nie podaje daty Sesji), kiedy to Radny M.
Kania, wypowiadał się na jego temat.
3. Do wypowiedzi Pana K. Myszyńskiego, odniósł się Mecenas Adam Chrzanowski.
4. Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik zwróciła się do Państwa radnych i wszystkich
zebranych z prośbą o wzięcie udziału w imprezie charytatywnej na rzecz 4,5

rocznego Mieszkańca gminy Lesznowola – Michała, który potrzebuje wsparcia gdyż
urodził się z rzadką chorobą układu kostno – szkieletowego oraz wadą serca.
Wójt M.J. Batycka – Wąsik zaprasza do wzięcia czynnego udziału w tej inicjatywie.
(list Pani Wójt, stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

5. Gł. Specjalista Referatu Promocji Agnieszka Adamus, poinformowała, że Gmina
przystąpiła do europejskiego programu certyfikacyjnego i stara się o uzyskanie
Europejskiej Odznaki Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym.
Program ocenia podejmowane działania i usługi publiczne świadczone przez
Jednostki Samorządu Terytorialnego pod kątem zgodności z zasadami dobrego
rządzenia opracowanymi
przez
Radę Europy.
W praktyce udział w
programie polega na przeprowadzeniu szeregu badań ankietowych.

19. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Gminy Lesznowola.

1. Przewodnicząca R G. B. Korlak zamyka XLVII posiedzenie Sesji Rady Gminy
Lesznowola.

Protokołowała :
Anna baron

