BRG.002.XLIX.2018

Protokół Nr XLIX/R/2018
z sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 18 października 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 – 21.

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-W asik wnosi o wprowadzenie do porządku obrad:
a) Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie określenia lokalnych standardów
urbanistycznych na terenie Gminy Lesznowola.
b) Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 ust. 4 pkt.f
uchwały Nr 585/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Nowa Wola.
c) Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy
Lesznowola.
3/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy przejęła wniosek określony w ppkt.2a,b,c.
4/ Głosami: z – 20, p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia
wraz z przyjętym wnioskiem.
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 26 września 2018r. do 4 października
2018r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik.
Wójta Gminy M. J. Batycka-Wąsik poinformowała, iż w okresie od 26 września 2018r. do 4
października2018r. podjęła 9 Zarządzeń w bieżących sprawach gminy.
2/ Radny J. Wiśniewski
wnioskuje o nieodczytywanie sprawozdania, gdyż każdy
zainteresowany mógł zapoznać się z treścią Zarządzeń w Biurze Rady.
3/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy wniosek przyjęła.
4/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy za okres
od 26 września 2018r. do 4 października 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 wraz z
Wiceprzewodniczącym RG M.R. Dusza uczestniczyła w spotkaniach:
- Święcie Edukacji Narodowej.
- Lesznowolskim Święcie Dyni.
- Rozpoczęciu Akademii III wieku.
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. Plan dochodów zwiększa się z
kwoty 204.412.436,-zł do kwoty 206.079.018,-zł tj. o kwotę 1.666.582,-zł, która wynika:
a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.038.982,-zł z tytułu:
-wpływów dotacji dla Administracji – 22.471,-zł
- wpływów z opłat i podatków 677.879,-zł
- wpływów dotacji na projekt unijny w szkołach 618.789,-zł
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji 3.257,-zł,
- wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele opieki społecznej – 4.786,-zł,
- wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele rodziny – 680.000,-zł
-wpływów z opłat za odpady komunalne o kwotę 31.800,-zł
b) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 30.000,-zł z tytułu
- wpływów dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej 30.000,-zł
c) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 402.400,-zł z tytułu
wpływu dotacji dla Rodziny.
1. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 208.826.584,-zł do kwoty 210.493.166,zł tj. o kwotę
1.666.582,-zł, która wynika:
a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 660.400,-zł przeznaczoną na:
- administrację publiczną - 120.000,-zł
- oświatę i wychowanie – 130.000,-zł
- Świadczenia wychowawcze – 402.400,-zł
- gospodarkę odpadami – 8.000,-zł
b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.352.844,-zł przeznaczoną
na:
- dotację dla Spółki Wodnej – 100.000,-zł
- remonty dróg gminnych – 150.000,-zł
- odwodnienie gruntów komunalnych 30.000,-zł
- administrację publiczną – 177.243,-zł
- wybory samorządowe – 92.587,-zł
- oświatę i wychowanie – 752.046,-zł
- ochronę zdrowia – 77.879,-zł
- pomoc społeczną – 4.786,-zł
- świadczenia rodzinne – 680.000,-zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79.800,-zł
- kulturę fizyczną i sport – 208.503,-zł
c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 438.862,-zł przeznaczoną
na:
- budowę wodociągu i kanalizacji – 257.720,-zł
- projekty budowy dróg - 146.370,-zł
- zakupy inwestycyjne w administracji publicznej – 34.772,-zł
d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 413.000,-zł przeznaczoną na:
- na zakup gruntów pod drogi 350.000,-zł
- na zakup miernika prędkości -13.000,-zł
- na zakup „Ławki Niepodległości” – 50.000,-zł
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
1) W poz. 1.1.1.12 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. ,, Pociąg do wiedzy - zajęcia
edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola" z okresem realizacji w latach 2018-

2020. Łączne nakłady wynoszą 1.218.536,-zł. Ustala się limity w 2018r. -618.789,-zł, w
2019r. – 360.616,-zł i w 2020r- 239.131,-zł
- W poz. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu p.n. ,, Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i
kanalizacji dla terenu oświatowego” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne
z kwoty 25.000,-zł do kwoty 21.468,-zł. Ustala się limity w 2018r. -15.225,-zł
i w 2019r. – 6.243,-zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2017r.
z realizacją w latach 2018-2019r. Umowa zostanie aneksowana. Wydłuża się okres realizacji
do 2019 r.
- W poz. 1.3.2.30 w przedsięwzięciu p.n. ,, Nowa Iwiczna - Budowa szkoły” zmienia się
łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 20.830.000,-zł do kwoty 22.340.000,-zł. Ustala się limity
w 2018r. -330.000,-zł, w 2019r. – 9.300.000,-zł i w 2020r. – 12.710.000,-zł. W wyniku
przetargu planowana kwota uległa zwiększeniu.
- W poz. 1.3.2.38 w przedsięwzięciu p.n. ,, Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej” wydłuża się
okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. – 146.370,-zł. Łączne
nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian. Umowa na realizację zadania została podpisana w
2018r. z realizacją w 2019r.
- W poz. 1.3.2.47 w przedsięwzięciu p.n. ,, Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka
Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty
3.525.000,-zł do kwoty 4.937.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. -25.000,-zł i w 2019r. –
4.912.000,-zł. W wyniku przetargu planowana kwota uległa zwiększeniu.
- 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/ Skarbnik E. Obłuska wnosi autopoprawki do projektu uchwały RG w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033.
1. W poz. 1.1.1.1 w zał. Nr 2 – nazwa projektu „ Stworzenie warunków dla sprawnego
wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego” wydłuża się okres realizacji na rok 2019 i zwiększa nakłady w 2019r. o kwotę
12.000z.Łączne nakłady na ww projekt 60.000zł.
2. W poz. 1.2.1.37 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. „ Szkolenia elektroniczne
pracowników Urzędu Gminy” o łącznych nakładach finansowych 12.500zł. i ustala limity w
2018r. – 2.083zł. i w 2019 – 10.415zł.
3/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła autopoprawki określone w ppkt.2.
4/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2018-2033 wraz autopoprawkami.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033 i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa
Sołtysów dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 700/XLIX/2018 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033 wraz z
przyjętymi autopoprawkami. / Radnych obecnych na Sali obrad 21/.
7. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2018.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik
E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG. Proponuje się następujące zmiany w planie

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w
dziale:
1) W dziale 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 22.471,-zł
Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.463,-zł
i § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.008,-zł przeznaczoną na zakup przez
gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej
2) W dziale 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz rodzinne oraz za osoby uczęszczające w
zajęciach w centrum integracji społecznej
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 570,-zł
Wydatki w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 570,-zł przeznaczoną na
realizację świadczeń zdrowotnych
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin – zmniejszenie podwójnie ujętych w budżecie dotacji
w kwocie 4.216-zł;
Wydatki w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 4216,-zł przeznaczoną na
realizację świadczeń zdrowotnych
3) W dziale 855- Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę
680.000,-zł
Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 622.694,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.806,-zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37.500,-zł
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w
dziale:
W dziale 855- Rodzina rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze
§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 402.400,-zł
Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 402.400,-zł
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w tym:
a) W dziale 801- Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia
edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola"
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 524.052,-zł – Środki UE
§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 94.737,-zł – Środki
budżetu państwa .Projekt pn. „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych
uczniów z Gminy Lesznowola” realizowany będzie w pięciu szkołach podstawowych
z terenu Gminy Lesznowola: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach, w

Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej, w Szkole Podstawowej im. Polskich
Europejczyków w Mysiadle, w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Mrokowie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich
w Lesznowoli.Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych
i cyfrowych oraz umiejętności i postaw 450 uczniów klas I-III i 75
5 szkół podstawowych Gminy Lesznowola, poprzez realizację do czerwca 2020 programu
wsparcia obejmującego realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu
matematyczno – przyrodniczego, informatyki, języka angielskiego i kółka teatralnego,
wyjazdów i pikników edukacyjnych, kursów dla nauczycieli, a także doposażenie szkół w
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK m.in. roboty i drukarki 3D.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 289 960,25 zł (słownie: milion dwieście
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 25/100). Budżet projektu
pokryty zostanie w 94,94% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa. Wkład własny Gminy Lesznowola, określony na kwotę 71 424,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100), ma formę
niepieniężną w postaci użyczenia sal dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu.
Całkowity koszt projektu wynosi 1.218.536,-zł z realizacją w latach 2018 – 618.789,-zł; w
219r- 360.616,-zł i w 2020r. – 239.131,-zł.
Wydatki na ww projekt w 2018r.- § 2007- Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5
ust.1 pkt 3 oraz ust. Pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich o kwotę 456.327,-zł – Środki UE
§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. Pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 82.494,-zł – Środki
budżetu państwa
§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.725,-zł – środki UE
§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.243,-zł – środki budżetu
państwa
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 3.257,-zł – zwrot dotacji z przedszkola Stokrotka.
Wydatki w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
o kwotę 3.257,-zł (poz. 23 w zał. Nr 1)
b) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych…..
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw §
0480-Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 77.879,-zł
Wydatki
w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – przeciwdziałania
alkoholizmowi o kwotę 77.879,-zł w tym:
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,-zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł.
§4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 37.879,-zł.
(Tabela Nr 4)
c) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 –Gospodarka odpadami
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw- opłaty pobierane za odpady komunalne o kwotę 31.800,-zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 31.800,-zł przeznaczoną na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych (Tabela Nr 3)
d) W dziale 921 - – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała
działalność § 6330 - Dotacje celowe o kwotę 30.000,-zł.

3.

4.
a)

b)

c)

d)

e)

Wydatki w § 6050 - Wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,-zł przeznaczona na zakup
„Ławki Niepodległości” Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – Ministerstwa
Obrony Narodowej (zał Nr 2a poz. 115).
Zwiększenie planu dochodów:
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych…..
Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 -Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 600.000,-zł
Zmniejszenie planu wydatków:
W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 257.720,-zł w tym:
Na zadania jednoroczne o kwotę 93.654,-zł przeznaczoną na zadania:
-„Łazy - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji na działkach 400/22, 400/23, 400/24” o kwotę
6.353,-zł (Poz. 3 w tabeli 2a)
-„Łazy - Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dz. ewid. nr 224/1;
430/4; 430/8; 432/2; 434/3; 434/10 i 417/47” o kwotę 87.301,-zł (Poz. 4 w tabeli 2a )
Na zadania wieloletnie (WPF) o kwotę 164.066,-zł przeznaczona na zadania:
- „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej
ul. Kolejowa - II etap” o kwotę 154.291,-zł. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty
3.116.386,-zł
do
kwoty
2.962.095,-zł.
Ustala
się
limity
w 2018r. – 1.359.095,-zł (Poz. 9 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.1 w zał Nr 2 do WPF).
- „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego” o kwotę
9.775,-zł. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 25.000,-zł do kwoty 21.468,-zł.
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018r. –
15.225,-zł i w 2019r. – 6.243,-zł
(Poz. 13 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.11 w zał Nr 2 do WPF).
W dziale 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych(WPF) o kwotę 146.370,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola, Kol.
Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul.
Szkolnej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. - 0 i w
2019r.- 146.370,- (poz. 56 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.38 w załączniku nr 2 do WPF). Umowa na
realizację zadania została podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r. i w 2019r.
W dziale 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75023 – Urzędy gmin
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem
w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę o kwotę 20.000,-zł
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170
- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 34.772,-zł przeznaczoną
na
zakupy
sprzętu
komputerowego
(Poz.
78
w
tabeli
2a)
z jednoczesnym zwiększeniem w § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 34.772,-zł,-zł
rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w §
4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola § 4110 – Składki na
ubezpieczenia społeczne o kwotę 80.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem rozdz. 80101 –
Szkoły podstawowe § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,-zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4260
– Zakup energii o kwotę 50.000,-zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami ,,Obsługa administracyjna systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi" § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,-zł z jednoczesnym
zwiększeniem w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000,-zł (Tabela Nr 3)
5. Zwiększenie planu wydatków:
a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008- Melioracje wodne
§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę
100.000,-zł – dotacja dla Spółki Wodnej (poz. 30 w zał. Nr 1).
b) W dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup
usług remontowych o kwotę 150.000,-zł – na remonty dróg
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 350.000,-zł
przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi (Poz. 72 w tabeli 2a)
c) W dziale 700, rozdz. 70005 - § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną
na odwodnienie terenu komunalnego w Mrokowie przy Ośrodku Zdrowia
d) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej… rozdz. 75109 - Wybory do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast w tym:
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.000,-zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.087,-zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.500,-zł.
§4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł.
e) W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75495 – Pozostała
działalność § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę
13.000,-zł przeznaczoną na zakup miernika prędkości
(poz. 84 w tabeli. nr 2a)
f) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,-zł przeznaczoną na odławianie bezdomnych
zwierząt
g) W dziale 926- Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę
10.000,-zł (poz. 37 w zał. Nr 1)
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.000,-zł
§ 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 17.000,-zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na
zakup sprzętu do street workout-u dla Sołectwa Władysławów
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na
przewóz osób na zawody sportowe
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,-zł przeznaczoną na
wyposażenie i obsługę lodowiska
§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 9.503,-zł przeznaczoną na opłatę za wyłączenie z
produkcji rolnej placów zabaw.
W załączniku Nr 2a Plan wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
1) W poz. 17 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą - I etap” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty
3.525.000,-zł na kwotę 4.937.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. 25.000,-zł i w 2019r. –
4.902.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r.
(poz. 1.3.2.47 w zał. nr 2 do WPF). W wyniku przetargu kwota większa od planowanej.
2) W poz. 85 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna - Budowa szkoły” zmienia się łączne
nakłady inwestycyjne z kwoty 20.830.000,-zł na kwotę 22.340.000,-zł. Ustala się limity w

2018r. 330.000,-zł, w 2019r. – 9.300.000,-zł i w 2020r.- 12.710.000,-zł. Umowa na realizację
zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r. i 2020r. (poz. 1.3.2.30 zał. nr 2 do
WPF). W wyniku przetargu kwota większa od planowanej.
§ 2.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarowania odpadami na 2018 rok 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

w tym:
majątkowe
bieżące
I.
1.
2.
II.
III.

DOCHODY 4.09 .2018r.
Zmniejszenie
Zwiększenie
Dochody po zmianach (I – 1 + 2)
Przychody z zaciągniętych pożyczek

V.

Wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

VI.

RAZEM ( II + V )

IV.

Razem przychody

8 914 676
8 914 676
w tym:
majątkowe
bieżące

I.
1.
2.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

WYDATKI 4.09.2018r.
Zmniejszenie
Zwiększenie

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

500 528
1 000 000
3 000 000
4 500 528

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 109/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia
10 sierpnia
2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów
i wydatków
-Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami o kwotę 252,-zł
Wydatki w § 3110 – 247,-zł; § 4300 – 5,-zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin o kwotę 45.792,-zł
Wydatki w § 3110 – 45.792,-zł
-Zwiększenie planu 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 1.087.000,-zł
Wydatki w § 3110 – 1.051.940,-zł; § 4010 – 11.332,-zł; § 4110 – 1.641,-zł; § 4120 – 1.375,-zł; §
4170 – 13.700,-zł; § 4210 – 7.012,-zł. Łącznie 1.087.000,-zł
Z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze § 2060 – Dotacje celowe
otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa
w wychowaniu dzieci o kwotę 1.087.000,-zł
Zarządzeniem Nr 151/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia
28 sierpnia
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 57.371,-zł
Wydatki § 4110 – 3.203,-zł; § 4120 – 456,-zł; § 4170 – 18.637,-zł; § 4210 – 18.008,-zł; § 4300 –
17.067,-zł Łącznie 57.371,-zł przeznaczone na wybory do rad gmin i powiatów.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 – Dotacje
celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 76.299,-zł
Wydatki § 4240 – 76.299,-zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe.
Zarządzeniem Nr 161/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia
4 września 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy zwiększenia w planie dochodów i wydatków:
W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.310,-zł. Wydatki w §
4170 - 2.310,-zł
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 402.400,-zł
Wydatki w § 3110 – 396.454,-zł; § 4170 – 5.946,-zł. Łącznie 1.087.000,-zł.

2/ Skarbnik Gminy E. Obłuska wnosi o wprowadzenie następujących zmian w projekcie
uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018r.
1/ Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w
dziale 855 – Rodzina rozdz. 85501- świadczenia wychowawcze § 2060 – Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci o kwotę 2.346.981zł. przeznaczoną na realizację świadczenia
wychowawczego.
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków:
a) w dziale 720-Informatyka
rozdz. 72095 – Pozostała działalność – proj. Unijny „ Ja w Internecie. Program szkoleniowy w
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, których będzie realizowany w latach 2018-2019 o
łącznych nakładach 100.800zł.. Jest to projekt finansowany w 100% ze środków unijnych w
ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. § 2007 – dotacje celowe w
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wys. 44.800zł.

Wydatki w 2018r. w wysokości 44.800zł. w tym:§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę – 983zł. § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 140zł, § wynagrodzenia
bezosobowe o kwotę 5.717zł, § zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36.000zł, § 4307 –
zakup usług pozostałych o kwotę 1.960z. z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 853 –
pozostałe działania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – pozostała działalność –
projekt unijny pn. „ Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji
cyfrowych”, który będzie realizowany w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 100.800zł.
Jest to projekt finansowany w 100% ze środków unijnych w ramach Programu Polska Cyfrowa
2014-2020,§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w wysokości – 44.800zł. W dziale 750 – administracja publiczna rozdz. 75075 –
promocja jst proj. Unijny pn. „ Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” w ramach
budżetu środków europejskich w wysokości 7.132zł.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 400.000zł. w dziale 756-Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60016 – drogi
publiczne gminne w § 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych o kwotę 225.000zł.
przeznaczona na zadanie pn. „ Stefanowo – Warszawianka – budowa ul. Malinowej I etap”.
Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 445.000zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od
planowanej. W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i
nieruchomościami § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę
168.000zł. przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi ( prawomocne
decyzje Starosty Piaseczyńskiego). W dziale 851 – ochrona zdrowia rozdz. 85121- Lecznictwo
ambulatoryjne § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 7.000zł. przeznaczoną na szczepienia
przeciw grypie. W poz. 2.2. w tabeli Nr 3 nazwa projektu „ Stworzenie warunków dla
sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydłuża się okres realizacji na rok 2019 i zwiększa
nakłady w 2019r. o kwotę 12.000zł. Łączne nakłady na ww projekt 60.000zł.
2/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła zmiany do budżetu gminy określone w
ppkt.2.
3/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola
na rok 2018 wraz ze zgłoszonymi zmianami.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola wraz z przyjętymi zmianami i zaproponowała dyskusję. Jednak
żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 701/XLIX/2018 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej 2018 wraz z przyjętymi zmianami. / Radnych obecnych na Sali obrad 21/.
8. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Nowa Iwiczna ( obszar położony przy ul. Szkolnej i ul. Krasickiego).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Projekt uchwały 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/ Przewodniczący KPPRiU RG M. Otręba poinformował, iż KPPRiU 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. Szkolnej i ul. Krasickiego).
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. Szkolnej i ul. Krasickiego) i
zaproponowała dyskusję. Jedna żaden z Państwa Radych i Państwa Sołtysów dyskusji nie
podjął.
4/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 702/XLIX/2018 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna ( obszar położony przy ul. Szkolnej i
ul. Krasickiego). / Radnych obecnych na Sali obrad 21/.
9. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą
Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska- Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
zatwierdzonego uchwałą Nr
672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola wynika z potrzeby zmiany § 15 pkt 4 lit. a,
w którym wystąpił niezamierzony błąd pisarski polegający na tym, że intensywność zabudowy:
0,6 uchwalono 6,0.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG M. Otręba poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą
Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018 r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola,
zatwierdzonego uchwałą Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2018
r. i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 703/XLIX w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i części obrębu Kolonia
Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia
9 sierpnia 2018 r. / Radnych obecnych na Sali obrad 21/.
10. Rozpatrzono projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. Pajewska
Iszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Lesznowola Nr 492/XXXIV/2017 zmienionej uchwałą Nr
519/XXXVI/2017ma na celu dostosowanie zapisu w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lesznowola, w części dotyczącej częstotliwości odbioru

poszczególnych frakcji odpadów. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów
żywnościowych (zlewek) z publicznych placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu
Gminy Lesznowola, w których prowadzone jest żywienie zbiorowe ma na celu umożliwienie
utrzymania obowiązujących standardów sanitarnych i porządkowych dla tego typu placówek.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piasecznie.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
3/ Przewodniczący KPPRiU M. Otręba poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały RG. Jednak
żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 704/XLIX/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lesznowola. / Radnych obecnych na Sali obrad 21/.
11. Rozpatrzono projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójt I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi , ma na celu dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów żywnościowych
(zlewek) z publicznych placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu Gminy Lesznowola, w
których prowadzone jest żywienie zbiorowe do częstotliwości umożliwiającej utrzymanie
obowiązujących standardów sanitarnych i porządkowych dla tego typu placówek.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piasecznie.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. Przewodniczący KPPRiU M. Otręba poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały RG zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zaproponowała dyskusje nad
przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów
dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 705/XLIX/2018 zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
/ Radnych obecnych na Sali obrad 21/.

12. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019r.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy K. Pichnej.
Zastępca Wójta Gminy K. Pichnej przedstawiła ww projekt uchwały RG. Na podstawie art. 4¹
ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu
narkomanii Rada Gminy corocznie uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który oprócz
zadań
określonych zapisami ustawy zawiera zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym
projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 706/XLIX/2018 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. / Radnych obecnych na Sali obrad 21/.
13. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola do
realizacji projektu partnerskiego pn. „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla
młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy K. Pichnej.
Zastępca Wójta Gminy K. Pichnej przedstawiła ww projekt uchwały RG. Projekt pn. „Pociąg
do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola” realizowany
będzie w pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Lesznowola: w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łazach, w Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej, w Szkole
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, w Szkole Podstawowej im. M.

Konopnickiej w Mrokowie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w
Lesznowoli. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych
oraz umiejętności i postaw 450 uczniów klas I-III i 75 nauczycieli z 5 szkół podstawowych
Gminy Lesznowola, poprzez realizację do czerwca 2020 r. programu wsparcia obejmującego
realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyczno – przyrodniczego,
informatyki, języka angielskiego i kółka teatralnego, wyjazdów i pikników edukacyjnych,
kursów dla nauczycieli, a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
m.in. roboty i drukarki 3D. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 289 960,25 zł Budżet
projektu pokryty zostanie w 94,94% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
budżetu państwa. Wkład własny Gminy Lesznowola, określony na kwotę 71 424,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100), ma formę
niepieniężną w postaci użyczenia sal dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu. Podjęcie
przedmiotowej uchwały intencyjnej w sprawie uczestnictwa Gminy Lesznowola w ww.
projekcie partnerskim jest wymagane w związku z procesem podpisywania umowy
partnerskiej oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o
dofinansowanie.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, iż KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola do realizacji
projektu partnerskiego pn. „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z
Gminy Lesznowola”.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola do realizacji projektu
partnerskiego pn. „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy
Lesznowola”.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
Gminy Lesznowola do realizacji projektu partnerskiego pn. „Pociąg do wiedzy - zajęcia
edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola” i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotową uchwała. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie
podjął.
5/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 707/XLIX/2018 w
sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola do realizacji projektu partnerskiego pn.
„Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”.
/ Radnych obecnych na Sali obrad 21/.

14. Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały.
Nadanie nazwy ul. Bociana drodze położonej w obrębie Zgorzała stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 238/9 jest zgodne z wnioskiem właściciela przedmiotowej drogi.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG M. Otręba poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z
Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 708/XLIX/2018 w sprawie
nadania nazwy drodze. / Radnych obecnych na Sali obrad 21/.

15. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie określenia lokalnych standardów
urbanistycznych na terenie Gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Celem uchwały jest bezkolizyjne wprowadzenie nowych inwestycji oraz umożliwienie
mieszkańcom zaspokojenia kolejnych potrzeb.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG M. Otręba poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia
lokalnych standardów
urbanistycznych na terenie Gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie określenia
lokalnych standardów urbanistycznych 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 – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 709/XLIX/2018 w sprawie
określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Lesznowola. / Radnych
obecnych na Sali obrad 21/.

16. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 ust. 4
pkt.f uchwały Nr 585/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG. W
dniu 10.10.2018r. Dynamic Develompent Sp. z o.o. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu w
Warszawie Administracyjnego za pośrednictwem Rady Gminy Lesznowola, w której wnosi o
stwierdzenie nieważności w § 13 ust. 4 pkt.f uchwały Nr 585/XL/2018 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Wola. Za stwierdzeniem
nieważności przemawia fakt, iż skarżący jest właścicielem większości terenów objętych
przedmiotową uchwałą na których prowadzi działalność inwestycyjną od wielu lat. Na
terenach zainwestowanych zostały przez niego pobudowane osiedla domów jednorodzinnych,
z dachami płaskimi. Wyeliminowanie dachów płaskich zdanie inwestora koliduje z otaczającą
architekturą.
2/ Przewodniczący KPPRiU M. Otręba poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 ust. 4 pkt.f uchwały Nr
585/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Nowa Wola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie stwierdzenia
nieważności § 13 ust. 4 pkt.f uchwały Nr 585/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9
lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola. I zaproponowała dyskusje nad
przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów
dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 710/XLIX/2018 w
sprawie stwierdzenia nieważności § 13 ust. 4 pkt.f uchwały Nr 585/XL/2018 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola.
/ Radnych obecnych na Sali obrad 21/.

17. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
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. Nadaje się Panu
Marianowi Ryszardowi Dusza tytuł „HONOROWEGO OBYWATELA GMINY
LESZNOWOLA”. Pan Marian Ryszard Dusza nieprzerwanie od dwudziestu lat sprawuje
mandat Radnego Gminy Lesznowola. Od 2003 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy. Swoją służbę publiczną , traktuje jako służbę dla ludzi, którym jest niezwykle
oddany. Nieustannie troszczy się o zrównoważony rozwój naszej Gminy. Potrafi słuchać ludzi
i skutecznie rozwiązywać ich problemy. Jest osobą niezwykle szlachetną, prawą, obiektywną
i sprawiedliwą. Zawsze dotrzymuje złożonych deklaracji i zobowiązań. Wyróżnia się wysoką
kulturą osobistą oraz wielką skromnością i tolerancją dla odmiennych konstatacji.
Pan Wiceprzewodniczący , na przestrzeni 20 lat , był inicjatorem i ambasadorem wielu
strategicznych projektów dotyczących rozwoju Gminy oraz poprawy jakości życia
mieszkańców. Doskonale rozumie filozofię pracy w zespole , zawsze trafnie buduje
argumenty dla uzasadnienia swojej wizji, szanując przy tym głos innych. Pan Marian Ryszard
Dusza zostawia Samorządowi Gminy ogromne dziedzictwo, z którego należy czerpać i które
należy rozwijać. Jest niekwestionowanym wzorem dla kolejnych pokoleń.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy
Lesznowola.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola.
4/ Przewodniczący KPPRiU RG M. Otręba poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy
Lesznowola.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania
honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola i zaproponowała dyskusje nad
przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów
dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: z – 21, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 711/XLIX/2018 w sprawie
nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola. / Radnych obecnych na Sali obrad 21/.
18. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/R/2018 z dnia 28 września 2018r.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Bez dyskusji – głosami: z – 2, p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła protokoł Nr
XLVIII/R/2018 z dnia 28 września 2018r.
19. Oświadczenia, pytania i interpelacje.
Nie zgłoszono.
20. Sprawy różne.
1/ Państwo Radni, którzy nie będą kandydowali do Rady Gminy w zbliżających się wyborach
P. Radna K. Przemyska, P. Radny K. Boguta, P. A. Niezabitowska i P. Wiceprzewodniczący
RG M.R. Dusza podziękowali za czteroletnią współpracę.
2/Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik wręczyły Panu
Patrykowi Nachyła i Panu Bartoszowi Kryńskiemu Statuetki za popularyzację wzorców
motoryzacji w Gminie Lesznowola.
3/Pan M. Sokołowski Prezes OSP Mroków poinformował, iż Zarząd Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mrokowie wystąpił z wnioskiem do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie
odznaczenia dla Samorządu Gminy Lesznowola za szczególne zasługi dla pożarnictwa.
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego postanowiło
nadać srebrny medal dla Samorządu Gminy Lesznowola za ww zasługi. Delegacja jednostki
w składzie p. M. Sówka, P. P. Sosnowska oraz P. Prezes M. Sokołowski przekazała na ręce
Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Gminy nadany medal.
21. Przewodnicząca RG. Bożenna Korlak zamknęła XLIX Sesję Rady Gminy
Lesznowola.
Protokołowała:
Iwonna Góra

