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Protokół Nr L/R/2018
z sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 14 listopada 2018r.
1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak stwierdzając
quorum niezbędne do podejmowania decyzji. ( lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu).
Przewodnicząca RG B. Korlak przywitała obecnych na sesji : Wójta Gminy
Marię Jolantę Batycką – Wąsik,
Zastępców
Wójta :
Karolinę
Pichnej
i Iwonę Pajewską – Iszczyńską, Panią Skarbnik Elżbietę Obłuska, Panią Kierownik
Budżetu Martę Sulimowicz oraz Państwa Radnych i wszystkich zebranych.
Na posiedzeniu obecni byli Sołtysi. (lista obecności stanowi zał. Nr 2 do protokołu).

Obsługa prawna sesji – mec. Teresa Piekarczyk.
Radnych obecnych na sesji – 19.
2. 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/ Zastępca Wójta Gminy Iwona Pajewska – Iszczyńska wprowadza do porządku obrad
sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/12 o pow. 0,1092 ha, położonej
w obrębie Wilcza Góra.
3/ Głosowanie : z – 19, p – 0, w – 0, Rada Gminy przyjęła wniosek określony w
pkt.2 ppkt. 2. (Radnych obecnych na sali obrad 19).
4/ Głosowanie : z – 16, p – 0, w – 0, Rada Gminy przyjęła proponowany porządek
obrad L Sesji Rady Gminy z uwzględnieniem wniosku określonego w pkt 2, pkt 2.
(Radnych obecnych na sali obrad 19), (porządek Sesji stanowi zał Nr 4 do Protokołu).

3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 9 października 2018r.
do 31 października 2018r.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak i Wójt Gminy
Maria, Jolanta Batycka – Wąsik.
Wójt Gminy poinformowała, że w okresie
od 9 października 2018 r., do 31 października 2018 roku, podjęła 21 zarządzeń
w bieżących sprawach gminy (treść sprawozdania stanowi zał. nr 5 do protokołu).
2/ Radny Jerzy Wiśniewski wnioskuje o nieodczytywanie sprawozdania Wójta Gminy,
gdyż każdy zainteresowany mógł zapoznać się z jego treścią we wcześniejszym
terminie.
3/ Głosami : z – 19, p – 0, w – 0, Rada Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt.2.
pkt.3.

4/ Głosami : z – 19, p – 0, w – 0 Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy
za okres od 9 października 2018 r., do 31 października 2018 roku (Radnych
obecnych
na Sali obrad – 19).

4. Informacja
Przewodniczącej
Rady Gminy Lesznowola
o działaniach
podejmowanych między Sesjami.
1/ Przewodnicząca RG Bożenna Korlak poinformowała, że w okresie między Sesjami
uczestniczyła razem z Wice Przewodniczącym R. Duszą w:
- spotkaniu autorskim z Panią Felicją Konarską,
- obchodach 100 – lecia Niepodległości Państwa Polskiego.
2/ Informację przyjęto do wiadomości.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportu.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, że Rada gminy na podstawie ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych określa wysokość
rocznych stawek podatku od środków transportowych z tym, że stawki nie mogą
przekroczyć wysokości górnych granic stawek kwotowych ustalonych w ustawie.
W myśl przepisu art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne stawki podatków
i opłat ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym
stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wskaźnik wzrostu cen ustalany jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS- u z dnia 13 lipca 2018 r.
opublikowanym w M.P. z 2018 r. poz. 702, wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł
101,6%,
co oznacza wzrost cen o 1,6 %. W związku z powyższym minister właściwy do spraw
finansów publicznych ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych na rok 2019 powiększone o 1,6% - na kolejny rok podatkowy
(M.P. z 2018 r. poz. 745). Wpływy z podatku od środków transportowych stanowią
stabilne źródło dochodów własnych budżetu gminy.
Kontynuując kreowanie
gminnej polityki wspierania przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych
warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu
drogowego, zaproponowano zwiększenie stawek kwotowych podatku od środków
transportowych o wskaźnik inflacji tj. o 1,6 %. Proponuje się częściowo stawki niższe
od ustawowych wspierając tym samym przedsiębiorczość na terenie gminy
Lesznowola.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
3/ Przewodniczący KPS
RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
4/ Przewodniczący KPP R i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR I U pozytywnie

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów
dyskusji nie podjął.
6/ Głosami :
z – 19, p – 0 . w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 712/L/2018
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Radnych obecnych na sali obrad – 19).

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, że Rada Gminy na podstawie ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym uprawniona jest do obniżenia ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1004) średnia cena skupu żyta za okres
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła
54,36 zł za 1 dt. Zasady ustalania podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.). Podatkiem rolnym
Opodatkowane są wszystkie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków
niezależnie od powierzchni stanowiącej podstawę do opodatkowania. Dla gruntów
gospodarstw rolnych podstawą do opodatkowania jest liczba ha przeliczeniowych
ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów klas użytków rolnych – stanowiąca
równowartość pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego.
Natomiast do pozostałych gruntów podstawą do opodatkowania jest liczba ha wynikająca
z danych z ewidencji gruntów i budynków – stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta
z 1 ha. Proponuję się obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy w 2019 r. z kwoty 54,36 zł do kwoty
35,- zł. tj. o 35,6%
mniej niż maksymalna stawka określona przez GUS.
Celem podjęcia obniżonej stawki podatku rolnego jest udzielenie pomocy dla rolników
i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane
wystąpieniem w 2018 r. suszy.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku.
4/ Przewodniczący KPP R i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR I U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
w 2019 roku i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.

6/ Głosami : z – 19, p – 0 w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 713/L/2018 w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy w 2019 roku (Radnych obecnych na Sali obrad – 19).
7. Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, że Rada Gminy na podstawie ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)
określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą
przekroczyć wysokości górnych granic stawek kwotowych ustalonych w ustawie.
W myśl przepisu art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne stawki podatków i opłat
ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustalany
jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie
z komunikatem Prezesa GUS - u z dnia 13 lipca 2018 r. opublikowanym w M.P.
z 2018 r. poz. 702, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r.
w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6%, co oznacza wzrost cen o 1,6 %.
W związku z powyższym minister do spraw finansów publicznych ogłosił,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok
2019 – powiększone o 1,6% - na kolejny rok podatkowy (M.P. z 2018 r. poz. 745).
Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią stabilne źródło dochodów własnych
budżetu gminy. Kontynuując politykę wspierania przedsiębiorczości i tworzenia
korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej proponuję się
pozostawienie stawek na poziomie 2018 roku. Pozostałe stawki podatku
od nieruchomości proponuję określić na poziomie uwzględniającym jedynie wskaźnik
inflacji, tj. o 1,6 %.
2/ Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości.
4/ Przewodniczący KPP R i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR I U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem,
jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
6/ Głosami : z – 19, p – 0 w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 714/L/2018 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości (Radnych obecnych na sali obrad – 19).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze, ul. Elegancka w
Łazach.
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
I. Pajewska – Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała,
że nadanie nazwy ul. Elegancka drodze położonej w obrębie Łazy, stanowiącej
działkę nr 157/18 jest zgodne z wnioskiem właścicieli przedmiotowej drogi.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze,
ul. Elegancka w Łazach.
3/ Przewodniczący KPP R i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR i U RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze,
ul. Elegancka w Łazach.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze, ulica Elegancka w Łazach i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem, jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : z – 18, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 715/L/2018
w sprawie nadania nazwy drodze, ul. Elegancka w Łazach (Radnych obecnych na Sali
obrad – 18).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze, ul. Lemura w
Lesznowoli.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
I.Pajewska – Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała, że
nadanie nazwy ul. Lemura drodze położonej w obrębie Lesznowola stanowiącej działki
ewidencyjne nr 288/15 i nr 288/16 jest zgodne z wnioskiem właścicieli przedmiotowej
drogi.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze,
ul. Lemura w Lesznowoli.
3/ Przewodniczący KPP R i U M. Otręba poinformował, że KPPR I U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze,
ul. Lemura w Lesznowoli.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze, ulica Lemura w Lesznowoli i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem, jednak, żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami :
z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 716/L/2018
w sprawie nadania nazwy drodze, ul. Lemura w Lesznowoli (Radnych ,obecnych na Sali
obrad 19).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Główny Specjalista
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Pani Małgorzata Wiśniakowska.
Pani M. Wiśniakowska poinformowała, że Ustawa 2003r. o działalność i pożytku
publicznego i o wolontariacie nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek
uchwalania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Podstawowym celem programu
jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym poprzez
wspieranie
partnerstwa pomiędzy
administracją publiczną
a organizacjami

pozarządowymi. Program jest wyrazem aktywnej i otwartej polityki społecznej gminy
Lesznowola, zapewnia efektywne wykonywanie zadań publicznych gminy, tworzy
warunki do zwiększenia aktywności społecznej, poprawia jakość życia poprzez
pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych, wzmacnia potencjał organizacji
pozarządowych.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak, żaden z Państwa
Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami :
z – 18, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 717/L/2018
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Radnych obecnych na Sali obrad 19).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy.
1/ Projekt w/w uchwały przedstawiły : Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak
i Zastępca Wójta Gminy Iwona Pajewska – Iszczyńska. Zastępca Wójta Gminy
I.Pajewska – Iszczyńska, poinformowała, że na podstawie uchwały
Nr 549/XXXVII/2017 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017r., w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Łazy wykonano następujące czynności:
1. Ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego – wnioski można było składać do dnia 9
kwietnia 2018r.
2. Projekt planu miejscowego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko został
wyłożony do publicznego wglądu w dniach: 3 września 2018 r. do 1 paźdz.2018r.
Dyskusja publiczna odbyła się 20 września 2018 roku. Do 19 października 2018 r.
Każdy zainteresowany mógł złożyć uwagę do wyłożonego projektu.
3. Do wyłożonego projektu nie wpłynęła żadna uwaga.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt
przedmiotowej uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Łazy i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem, jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosowanie :
1- zgodność projektu planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola : z – 17, p – 0 , w - 0 .
2 – rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania. z – 17 , p – 0 , w – 0 .
3- Całość projektu : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła
Uchwałę Nr 718/L/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy.

(Radnych obecnych na Sali obrad – 17).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków.
1/ Projekt w/w uchwały przedstawiły : Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak
i Zastępca Wójta Gminy Iwona Pajewska – Iszczyńska. Zastępca Wójta Gminy
I.Pajewska – Iszczyńska, poinformowała, że na podstawie uchwały Nr 432/XXXI/2017
Rady Gminy z dnia 26 maja 2018r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Mroków wykonano następujące czynności:
1. Ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i możliwości składania wniosków do dnia 9
października 2017r.
2. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20 sierpnia 2018 r., do 17 września
2018 r. Dyskusja publiczna odbyła się 13 września 2018r.
Termin składania uwag minął 5 października 2018 roku.
3. Do wyłożonego projektu wpłynęła jedna uwaga, która została częściowo
uwzględniona.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR i U RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Mroków.
3/ Przewodnicząca
RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Łazy i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji
nie podjął.
4/ Głosowanie :
1- zgodność projektu planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola : z – 17, p – 0 , w - 0 ,
2 - rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania. z – 17 , p – 0 , w – 0 .
3- Głosowanie : Całość projektu : z – 17, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła
Uchwałę Nr 719/L/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Mroków. (Radnych obecnych na Sali obrad – 17).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Władysławów (obszar położony pomiędzy ul. Zieloną, ul. Żwirową i granicą
gminy Lesznowola.
1/ Projekt w/w uchwały przedstawiły Przewodnicząca RG
Bożenna Korlak
i Zastępca Wójta Gminy Iwona Pajewska – Iszczyńska. Zastępca Wójta
I.Pajewska – Iszczyńska poinformowała, że projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów, wynika z potrzeby
zmiany przeznaczenia terenów UM na tereny usługowo – przemysłowe UP w związku
z realizacją inwestycji pt. Droga Krajowa S-7
2/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba, poinformował, że KPPR i U pozytywnie

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Władysławów (obszar położony pomiędzy ul. Zieloną,
ul. Żwirową i granicą gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG
B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów (obszar położony
pomiędzy ul. Zieloną, ul. Żwirową i granicą gminy Lesznowola) 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 720/L/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
(obszar położony pomiędzy ul. Zieloną, ul. Żwirową i granicą gminy Lesznowola.
(Radnych obecnych na sali obrad – 17).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa.
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
I.Pajewska – Iszczyńska. Za-ca Wójta Gminy I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała,
że w dniu 29.10.2018 r. Pan A.A. reprezentowany przez Pełnomocnika Panią I.A. złożył
wezwanie do „usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Lesznowola
Nr 279/XXII/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu Kolonia Warszawska
i części obrębu Stefanowo, które polega na niedopuszczeniu do odprowadzania ścieków
sanitarnych do indywidualnych, szczelnych zbiorników na nieczystości w okresie
przejściowym do czasu budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenach
przeznaczonych pod zabudowę o symbolach określonych planem 1U/MN do 5 U/MN.
Powołując się na wskazane powyżej naruszenie prawa wnosi o zmianę przedmiotowej
uchwały tj. zapisu par. 26 punkt 2 uchwały poprzez dopuszczenie odprowadzania ścieków
sanitarnych do indywidualnych, szczelnych zbiorników na nieczystości w okresie
przejściowym do czasu budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na pozostałych
terenach przewidzianych uchwałą pod zabudowę, które nie zostały uwzględnione
w powyższym zapisie.”
W uzasadnieniu wezwania wskazano, iż brak w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zapisów dopuszczających okresowo indywidualnych,
szczelnych zbiorników na nieczystości uniemożliwia korzystanie z działek zgodnie z ich
przeznaczeniem w planie, a tym samym rażąco narusza art. 21 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej. Skarżący jest właścicielem działki we wsi Stefanowo
o numerze ewidencyjnym 28/4. Przedmiotowa działka położona jest w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie o symbolu
3 U/MN – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. W dniu 13.09.2018 r.
dla powyższej działki została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenie na budowę obiektu komercyjnego z podłączeniem do sieci
kanalizacyjnej. Po otrzymaniu opinii o niezgodności budowy szamba z prawem
miejscowym Starostwo Powiatowe odmówiło wydania pozwolenia na budowę zbiornika
na nieczystości.
Zarzut naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Lesznowola Nr 279/XXII/2012 z dnia
30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu Kolonia Warszawska i części obrębu

Stefanowo (Dz, Urzęd, Woj. Maz. z dnia 31 stycznia 2013 r. poz. 1208), który polega
na niedopuszczeniu do odprowadzania ścieków sanitarnych do indywidualnych,
szczelnych zbiorników na nieczystości w okresie przejściowym do czasu budowy
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę
o symbolach określonych planem 1U/MN do 5 U/MN jest niezasadny. Brak żądanego
zapisu wynika z realizacji polityki dbałości o środowisko w gminie Lesznowola.
Dopuszczenie do odprowadzania ścieków sanitarnych do indywidualnych, szczelnych
zbiorników na nieczystości od inwestorów prowadzących na swoich działkach
działalność gospodarczą jest ingerencją w środowisko naturalne jak i w warunki
gruntowo - wodne oraz warunki sanitarne na wnioskowanym terenie, który sąsiaduje
z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz terenami leśnymi bez prawa zabudowy.
Natomiast, w latach 2019 – 2020 planuje się budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Stefanowo. Projekt obejmuje swoim zakresem ulicę Graniczną – obszar
przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę
usługowo mieszkaniową o symbolu 3 U/MN.
Wobec powyższego w ocenie organu naruszenie prawa nie miało miejsca, a podjęta
Uchwała Rady Gminy Lesznowola Nr 279/XXII/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla obrębu Kolonia Warszawska i części obrębu Stefanowo jest zgodna
z obowiązującymi przepisami prawa.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba, poinformował, że KPPR i U RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwał y w sprawie rozpatrzenia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym
projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych
ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : z – 18, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 721/L/2018
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
(Radnych obecnych na Sali obrad – 18).

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 124/5
o pow. 0,0480ha, położonej w obrębie Wilcza Góra.
1/ Projekt w/w uchwały przedstawiły Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak
i Zastępca Wójta Gminy Iwona Pajewska – Iszczyńska. Zastępca Wójta
I.Pajewska – Iszczyńska poinformowała, że nieruchomość stanowiąca działkę
ewidencyjną nr 124/5 o pow. 0,0480ha, położoną w obrębie Wilcza Góra, przeszła
w dniu 21 stycznia 2008r. z mocy prawa na własność Gminy Lesznowola na podstawie
ostatecznej decyzji Wójta Gminy Lesznowola Nr 170/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.,
z powodu jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod gminną drogę publiczną. W wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego powyższa nieruchomość nie jest przeznaczona pod drogę, natomiast
poprzedni właściciel wystąpił o zapłatę odszkodowania.
Nieodpłatne przekazanie powyższej nieruchomości poprzedniemu właścicielowi ma
na celu zwolnienie Gminy z obowiązku zapłaty odszkodowania, o które złożono wniosek
w dniu 31 października 2018r.
2/ Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska poinformowała, że KPG RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 124/5

o pow. 0,0480ha, położonej w obrębie Wilcza Góra.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 124/5 o pow. 0,0480ha, położonej w obrębie Wilcza Góra.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 124/5 o pow. 0,0480ha, położonej w obrębie Wilcza
Góra i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami :
z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 722/L/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 124/5 o pow. 0,0480ha, położonej w obrębie Wilcza Góra.
(Radnych obecnych na Sali obrad – 19).

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 60/17 o pow.
0,0390ha, położonej w obrębie Wólka Kosowska.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
I. Pajewska – Iszczyńska.
Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała, że
nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 60/17 o pow. 0,0390ha, położoną
w obrębie Wólka Kosowska, przeszła w dniu 30 czerwca 2008r. z mocy prawa
na własność Gminy Lesznowola na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy
Lesznowola Nr 73/2008 z dnia 11 czerwca 2008r., z powodu jej przeznaczenia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod gminną drogę publiczną.
W wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powyższa
nieruchomość nie jest przeznaczona pod drogę, natomiast poprzedni właściciel wystąpił
o zapłatę odszkodowania.
Nieodpłatne przekazanie powyższej nieruchomości
poprzedniemu właścicielowi ma na celu zwolnienie Gminy z obowiązku zapłaty
odszkodowania, o które złożono wniosek w dniu 16 listopada 2017r.
2/ Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska poinformowała, że KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 60/17 o pow. 0,0390ha,
położonej w obrębie Wólka Kosowska.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba, poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 60/17 o pow. 0,0390ha, położonej w obrębie Wólka Kosowska.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 60/17 o pow. 0,0390ha, położonej w obrębie Wólka
Kosowska i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 723/L/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 60/17 o pow. 0,0390ha, położonej w obrębie Wólka Kosowska.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/12 o pow.
0,1092ha, położonej w obrębie Wilcza Góra.
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca RG B. Korlak Za-ca Wójta Gminy
I.Pajewska – Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała,

że nieruchomość stanowiąca działkę nr 62/12 o pow. 0,1092ha, położonej w obrębie
Wilcza Góra, przeszła w dniu 18 grudnia 2007 roku z mocy prawa na własność Gminy
Lesznowola na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Lesznowola Nr 156/2007
z dnia 28 listopada 2007r., z powodu jej przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod gminną drogę publiczną. W wyniku zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powyższa nieruchomość nie
jest przeznaczona pod drogę, natomiast poprzedni właściciel wystąpił o zapłatę
odszkodowania. Nieodpłatne przekazanie powyższej nieruchomości poprzedniemu
właścicielowi ma na celu zwolnienie Gminy z obowiązku zapłaty odszkodowania,
o które złożono wniosek w dniu 30 maja 2014 r.
2/ Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska poinformowała, że KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/12 o pow. 0,1092ha,
położonej w obrębie Wilcza Góra.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba, poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 62/12 o pow. 0,1092ha, położonej w obrębie Wilcza Góra.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/12 o pow. 0,1092ha, położonej w obrębie Wilcza
Góra i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 724/L/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 62/12 o pow. 0,1092ha, położonej w obrębie Wilcza Góra.
(Radnych obecnych na Sali obrad – 19).

18. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 Gminy E. Obłuska przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową
i poinformowała, że ( w stosunku do WPF z dnia 18 października 2018r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033)
zmienia się w sposób następujący:
1. Plan dochodów zmniejsza się z kwoty 208.881.059,-zł do kwoty
206.428.580,-zł tj. o kwotę 2.452.479,-zł, która wynika:
a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 397.521,-zł z tytułu:
- wpływów dotacji na olej napędowy – 22.876,-zł
- wpływów z różnych dochodów – 1.599,-zł
- wpływów dotacji dla oświaty – 17.753,-zł
- wpływów dotacji na projekt unijny w szkołach 230.632,-zł
- wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele opieki społecznej – 77.661,-zł,
- wpływów z dotacji z budżetu państwa na edukacyjną opiekę wychowawczą
- 7.000,-zł
- wpływów z opłat za odpady komunalne o kwotę 40.000,-zł
b) ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2.850.000,-zł
z tytułu
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 2.700.000,-zł
- wpływów ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 150.000.

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 213.295.207,-zł do kwoty 219.512.096,- tj. o
kwotę 6.216.889-zł, która wynika:
a)ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 527.768,-zł przeznaczoną na:
- dotację dla Spółki Wodnej – 100.000,-zł
- administrację publiczną - 180.000,-zł
- oświatę i wychowanie – 198.000,-zł
- ochronę zdrowia – 5.422,-zł
- projekt unijny w pomocy społecznej – 3.146,-zł
- świetlice szkolne – 30.000,-zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 11.200,-zł
b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.343.389,-zł przeznaczoną
na:
- wypłatę za olej napędowy – 22.876,-zł
- odszkodowania za grunty pod drogi – 664.121,-zł
- administrację publiczną – 180.000,-zł
- zarzadzanie kryzysowe - 100.000,-zł
- oświatę i wychowanie – 5.001.385,-zł
- pomoc społeczną – 269.807,-zł
- edukacyjna opieka wychowawcza – 65.000,-zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 20.200,-zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 340.000,-zł
- dotacje dla instytucji kultury – 450.000,-zł
- kulturę fizyczną i sport – 230.000,-zł
c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.179.100,-zł
przeznaczoną na:
- budowę wodociągu i kanalizacji – 282.540,-zł
- projekty i budowę dróg - 1.831.085,-zł
- projekty i budowę oświetleni – 65.475,-zł
d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.811.000,-zł przeznaczoną
na zakup gruntów pod drogi.
W latach 2019-2033 urealnia się plan dochodów i wydatków :
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 8.900.000,-zł. Zostanie on sfinansowany
przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez Gminę w kwocie 8.900.000,-zł
Deficyt po zmianach stanowi kwotę 13.314.148,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 8.900.000,-zł przeznaczone na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.900.000,-zł
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 17.814.676,-zł, które przeznaczone
zostaną:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 13.314.141,-zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.500.528,-zł w tym:
-na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.528,-zł
-na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,-zł.
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
1) W poz. 1.1.1.13 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Granice mojego języka są
granicami mojego świata"- Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej zajęcia edukacyjne dla uczniów ze szkoły w Mrokowie z okresem realizacji
w latach 2018-2020. Łączne nakłady wynoszą 110.168,-zł. Ustala się limity
w 2018r. -88.137,-zł, w 2019r. – 14.059,-zł i w 2020r- 7.972,-zł
2) W poz. 1.1.1.14 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. ,, Nasza szkoła jest ok" - Fundacja
Rozwoju Edukacji- szkoła Nowa Iwiczna” - zajęcia edukacyjne dla uczniów ze szkoły

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w Nowej Iwicznej z okresem realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady wynoszą
178.119,-zł.
Ustala
się
limity
w
2018r.
-142.495,-zł,
w 2019r. – 28.624,-zł i w 2020r- 7.000,-zł
W poz. 1.3.2.7 w przedsięwzięciu p.n. ,, Lesznowola - Projekt budowy drogi na
działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)” wydłuża się okres
realizacji na lata 2016-2019. Ustala się limity w 2018r. -20.394,-zł
i w 2019r. – 81.574,-zł. Wydłuża się okres realizacji do 2019 r.
W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu p.n. ,, Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz.
Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej” wydłuża się okres realizacji na lata 20182020. Ustala się limity w 2018r. -0, w 2019r. – 20.000,-zł i w 2020r.- 200.000,-zł..
Wydłuża się okres realizacji do 2020 r.
W poz. 1.3.2.17 w przedsięwzięciu p.n. ,, Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej”
wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. –
89.790,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
W poz. 1.3.2.20 w przedsięwzięciu p.n. ,, Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD”
wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. –
176.136,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
W poz. 1.3.2.21 w
przedsięwzięciu p.n. ,, Łoziska - Projekt rozbudowy
ul. Fabrycznej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i
w 2019r. – 206.640,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
W poz. 1.3.2.23 w przedsięwzięciu p.n. ,, Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek
i ul. Koniecznej” wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019. Ustala się limity
w 2018r. -0 i w 2019r. – 120.048,-zł. Umowa na realizację zadania została podpisana
w 2018r. z realizacją w 2019r.

9) W poz. 1.3.2.29 w przedsięwzięciu p.n. ,, Nowa Iwiczna - Projekt budowy
ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką
w Starej Iwicznej)” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity
w 2018r. -0 i w 2019r. – 107.502,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez
zmian.
10) W poz. 1.3.2.36 w przedsięwzięciu p.n. ,, Nowa Wola - Projekt budowy drogi
dojazdowej o symbolu 16 KDD” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się
limity w 2018r. -0 i w 2019r. – 58.794,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez
zmian.
11) W poz. 1.3.2.37 w przedsięwzięciu p.n. ,, Nowa Wola - Projekt budowy drogi
ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej” wydłuża się okres
realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 18.622,-zł i w 2019r. – 74.489,-zł.
Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
12) W poz. 1.3.2.39 w przedsięwzięciu p.n. ,, Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, Mieczyków i
Dzikiej Róży” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 0 i
w 2019r. – 66.420,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
13) W poz. 1.3.2.42 odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia p.n. ,, Stara Iwiczna - Projekt
budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki
o nr adm. 5” . Projektant odstąpił od umowy.
14) W poz. 1.3.2.46 w przedsięwzięciu p.n. ,, Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt
budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej”
wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. –
95.817,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.

15) W poz. 1.3.2.50 w przedsięwzięciu p.n. ,, Władysławów - Projekt budowy ul. Runa
Leśnego” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 0
i w 2019r. – 99.015,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
16) W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu p.n. ,, Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi
ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej” wydłuża się okres realizacji
do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 107.625,-zł. Łączne nakłady
inwestycyjne pozostają bez zmian.
17) W poz. 1.3.2.53 w przedsięwzięciu p.n. ,, Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy
ul. Łącznej i Górskiego” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w
2018r. – 0 i w 2019r. – 203.688,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
18) W poz. 1.3.2.56 w przedsięwzięciu p.n. ,, Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia
Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W
(ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska)” wydłuża
się okres realizacji do 2019 r.
Ustala się limity w 2018r. – 93.480,-zł
i w 2019r. – 55.965,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
19) W poz. 1.3.2.58 w przedsięwzięciu p.n. ,, Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki
i ul. Gogolińskiej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. –
71.340,-zł i w 2019r. – 71.340,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian.
20) W poz. 1.3.2.59 w przedsięwzięciu p.n. ,, Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy
ul. Torowej i ul. Granicznej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity
w 2018r. – 42.927,-zł i w 2019r. – 42.927,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają
bez zmian.
21) 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/ Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska poinformowała, że KPG RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 – 2033.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 – 2033.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 – 2033
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 – 2033.
jednak, żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 725/L/2018 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 – 2033.
(Radnych obecnych na sali obrad – 19).

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na 2018 rok.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak i Skarbnik Gminy
E. Obłuska. Skarbnik Gminy E. Obłuska zaproponowała następujące zmiany w planie
budżetu gminy na 2018 r.
1. Zmniejszenie planu dochodów w tym:
a) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa. Rozdz. 70005- Gospodarka
gruntami i nieruchomościami § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o
kwotę 2.700.000,-zł. Przesunięcie terminu sprzedaży gruntów w Zamieniu na
2019r.
b) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 –
Oświetlenie ulic, placów i dróg , § 6290 – Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 150.000 ,-zł.
2. Zwiększenie planu dochodów , w tym: W dziale 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0970- Wpływy z różnych dochodów
o kwotę 1.599,-zł . Wpłata z tytułu odholowania samochodu
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w tym:
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe projekt unijny pn. "Nasza szkoła jest ok" - Fundacja Rozwoju Edukacji- szkoła
Nowa Iwiczna § 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 142.495,-zł – Środki UE. Całkowity koszt realizacji
projektu wynosi 178.119,-zł. Budżet projektu pokryty zostanie w 100% ze
środków Programu ERAZMUS+ z realizacją w latach 2018 – 142.495,-zł; w
2019r- 28.624,-zł i w 2020r. – 7.000,-zł. ( Poz. 27 w tab.3, poz. 1.1.1.14 w zał.
Nr 2 WPF). Wydatki na ww. projekt w 2018r. w wysokości 142.495,-zł w tym:
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.871,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 245,-zł
§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,-zł
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.781,-zł
§ 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej o kwotę 125.598,-zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Granice mojego języka są
granicami mojego świata -Mobilność Kadry Edukacji szkolnej " - Fundacja Rozwoju
Edukacji- szkoła Mroków
§ 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 88.137,-zł – Środki UE
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 110.168,-zł. Budżet projektu pokryty
zostanie w 100% ze środków Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ z realizacją w latach 2018 – 88.137,-zł; w 2019r- 14.059,-zł i w 2020r. –
7.972,-zł. ( Poz. 2.11 w tab.3 i poz. 1.1.1.13 w zał. Nr 2 WPF).
Wydatki na ww projekt w 2018r. w wysokości 88.137,-zł w tym:
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 936,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 123,-zł
§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,-zł
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,-zł
§ 4301- Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,-zł
§ 4431- Różne opłaty i składki o kwotę 1.000,-zł.
§ 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej o kwotę 76.078,-zł
b) 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 40.000,-zł., Wydatki § 4010 – Wynagrodzenia
osobowe pracowników o kwotę 40.000,-zł (Tabela Nr 4).

Zmniejszenie 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. 32 w zał.
Nr 1).
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 282.540,-zł w tym:
Na zadania jednoroczne o kwotę 162.000,-zł przeznaczoną na zadania:
-„Janczewice -Budowa odwodnienia działki drogowej Nr 204/5” o kwotę 140.000,(poz. 1 w tabeli 2a)
-„Lesznowola-Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 191/19, 190/13, 189/3
ulica boczna od ul. Szkolnej” o kwotę 22.000,-zł (Poz. 2 w tabeli 2a). W wyniku
przetargu koszty niższe od planowanych.
Na zadania wieloletnie (WPF) o kwotę 120.540,-zł przeznaczoną na zadanie pn.
- Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej ” . Wydłuża się okres realizacji
przedsięwzięcia na lata 2016-2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. 120.540,zł (Poz. 16 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.43 w zał. Nr 2 do WPF).
b) W dziale 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych ( jednoroczne) o kwotę 58.000,-zł w tym:
- o kwotę 8.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stefanowo – Projekt budowy
ul. Cichej”. (poz. 31 w tabeli 2a)
- o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zamienie - Projekt budowy chodnika
przy ul. Waniliowej i Arakowej”. (poz. 33 w tabeli 2a)
§ 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 1.773.085,-w
tym:
- o kwotę 83.056,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy drogi
na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)”. Wydłuża się okres
realizacji na lata 2016-2019. Łączne nakłady wynoszą 101.968,- i ustala się limity w
2018 r. – 20.394,-zł i w 2019r.- 81.574,-zł (poz. 38 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.7 w załączniku
nr 2 do WPF).
- o kwotę 89.790,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Projekt budowy
ul. Konwaliowej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity
w 2018 r. - 0 i w 2019r.- 89.790,- (poz. 43 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.17 w załączniku
nr 2 do WPF).
- o kwotę 176.136,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łoziska - Projekt budowy drogi
33 KDGD”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019.
Ustala się limity w 2018 r. - 0 i w 2019r.- 176.136,-zł (poz. 44 w tabeli 2a i poz.
1.3.2.20 w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 206.640,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łoziska - Projekt rozbudowy ul.
Fabrycznej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019. Ustala się limity
w 2018 r. – 0
i w 2019r.- 206.640,-zł (poz. 45 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.21
w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 120.048,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka - Projekt budowy ul.
Gąsek i ul. Koniecznej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019. Ustala się
limity w 2018r. – 0 i w 2019r.- 120.048,-zł (poz. 46 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.23 w
załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 107.502,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy
ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej
Iwicznej)”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019.Ustala się limity w 2018 r. 0 i w 2019r.- 107.502,-zł (poz. 51 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.29 w załączniku nr 2 do WPF).

Umowa
na
realizację
zadania
została
podpisana
w 2018r. z realizacją w 2019r.
- o kwotę 66.420,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola, Zgorzała, Nowa
Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej,
Mieczyków i Dzikiej Róży”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się
limity w 2018 r. – 0 i w 2019r.- 66.420,-zł (poz. 53 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.39
w załączniku nr 2 do WPF). Umowa na realizację zadania została podpisana
w 2018r. z realizacją w 2019r.
- o kwotę 58.794,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi
dojazdowej o symbolu 16 KDD”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala
się limity w 2018 r. – 0
i w 2019r.- 58.794,-zł (poz. 54 w tabeli 2a
i poz. 1.3.2.36 w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 75.018,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi
ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej”. Wydłuża się okres
realizacji na lata 2016-2019. Ustala się limity w 2018 r. – 18.622,-zł
i w 2019r.- 74.489,-zł (poz. 55 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.37 w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej
Iwicznej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. –
0 i w 2019r.- 95.817,-zł (poz. 60 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.46 w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 81.200,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi
od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5”.
(poz. 61 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.42 w załączniku nr 2 do WPF). Odstąpiono od realizacji
umowy z projektantem.
- o kwotę 99.015,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Władysławów - Projekt budowy
ul. Runa Leśnego”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w
2018 r. – 0 i w 2019r.- 99.015,-zł (poz. 63 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.50
w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 203.688,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska, Mroków Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego”. Wydłuża się okres realizacji na lata 20162019. Ustala się limity w 2018 r. – 0 i w 2019r.- 203.688,-zł (poz. 65 w tabeli 2a
i poz. 1.3.2.53 w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 107.625,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska - Projekt
budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej”. Wydłuża się
okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. – 0 i w 2019r.- 107.625,zł (poz. 67 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.51 w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 56.520,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska, Jabłonowo,
Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr
2840 W
(ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą
Nr 7
(Al. Krakowska)”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity
w 2018 r. – 93.480,-zł i w 2019r.- 55.965,-zł (poz. 69 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.56
w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 70.293,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt
budowy ul. Torowej i ul. Granicznej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019.
Ustala się limity w 2018 r. – 42.927,-zł i w 2019r.- 42.927,-zł (poz. 70 w tabeli 2a i poz.
1.3.2.59 w załączniku nr 2 do WPF).
- o kwotę 71.340,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zgorzała - Projekt budowy
ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala
się limity w 2018 r. – 71.340,-zł i w 2019r.- 71.340,-zł (poz. 71 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.58
w załączniku nr 2 do WPF). Umowa na realizację zadania została podpisana w 2018r. z
realizacją w 2019r.
c) w dziale 750 – Administracja publiczna. rozdz. 75023 – Urzędy gmin.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 261.000,-zł
z jednoczesnym zwiększeniem:
- w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę o kwotę 90.000,-zł
- rozdz. 75022- Rady gmin § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
o kwotę 81.000,-zł
-rozdz. 75075- Promocja jst § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę o kwotę
90.000,-zł
d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola § 2590 – Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
o kwotę 40.000,-zł (Poz. 14 w zał. Nr 1)
Rozdz. 80110 – Gimnazja § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty o kwotę 78.000,-zł (Poz. 25 w zał. Nr 1)
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez
osobę fizyczną o kwotę 40.000,-zł. (Poz. 15 w zał. Nr 1).
Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej
szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach
artystycznych § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty o kwotę 40.000,-zł (Poz. 28 w zał. Nr 1).
c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 - Pozostała działalność – proj.
pn. "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 305,-zł.
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 5.117,-zł.
d) w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność - proj. Unijny
pn. "Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek
na rzecz aktywnej integracji"
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 41,-zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.105,-zł
z jednoczesnym zwiększeniem
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.827,-zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 319,-zł
e) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 3020
– Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 30.000,-z jednoczesnym
zwiększeniem § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,-zł
f) w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85510 – Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 11.200,-zł w tym:
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,-zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,-zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 300,-zł.
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 1.900,-zł.
g) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 65.475,-zł w tym:
- o kwotę 20.130,-zł przeznaczona na zadnie pn. „Łazy - Budowa oświetlenia
ul. Agatowa (punkty świetlne)”. W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych
( poz. 102 w tab. 2a)
- o kwotę 25.233,-zł przeznaczona na zadnie pn. „Warszawianka - Budowa oświetlenia
ul. Nutki (punkty świetlne)”. W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych
(poz. 109 w tabeli 2a).
- o kwotę 20.112,-zł przeznaczona na zadnie pn. „Wólka Kosowska - Projekt budowy
oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne)”. W wyniku przetargu koszty niższe
od planowanych (poz. 110 w tabeli 2a)
5.Zwiększenie planu wydatków:
a) W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.811.000,zł w tym:
–o kwotę 1.500.000,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi
(Poz. 72 w tabeli 2a)
–o kwotę 311.000,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod ul. Gąsek, Projektowaną i
Prywatną dz. nr 1624, 1625 i 1626 w Magdalence (Poz. 73 w tabeli 2a)
b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
o kwoty 664.121,-zł (Prawomocne decyzje Starosty Piaseczyńskiego).
c) W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75421 – Zarzadzanie kryzysowe § 4270- Zakup usług remontowych o kwotę
100.000,-zł.
d) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
o kwotę 250.000,-zł (Poz. 21 w zał. Nr 1)
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
przez osobę fizyczną o kwotę 70.000,-zł
(Poz. 13 w zał. Nr 1)
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.900.000,-zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 630.000,-zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 70.000,-zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,-zł
e) rozdz. 80104 – Przedszkola
§ 2310 -Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 83.000,-zł (poz. 11 w załączniku Nr 1)
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
o kwotę 770.000,-zł (Poz. 23 w zał. Nr 1)
Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
o kwotę 21.000,-zł (Poz. 24 w zał. Nr 1)
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 250.000,-zł
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty o kwotę 241.000,-zł (Poz. 26 w zał. Nr 1)

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
o kwotę 388.000,-zł (Poz. 27 w zał. Nr 1)
f) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki celowe o kwotę 15.000,-zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe o kwotę 10.000,-zł
§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 115.000,-zł
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 27.000,-zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 2.000,-zł
g) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 – Wczesne
wspomaganie dziecka
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
o kwotę 17.000,-zł (Poz. 31 w zał. Nr 1)
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
przez osobę fizyczną o kwotę 11.000,-zł
(Poz. 18 w zał. Nr 1)
h) W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85510–Działalność placówek opiekuńczo
-wychowawczych o kwotę 20.200,-zł w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.000,-zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę2.200,-zł
i) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,-zł. Dopłata do ścieków
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 100.000,-zł
j) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 350.000,-zł (Poz.
19 w zał. Nr 1)
Rozdz. 92116 - Biblioteki
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 100.000,-zł (Poz.
20 w zał. Nr 1)
k) W dziale 926- Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45.000,-zł przeznaczoną na
zakup boiska wielofunkcyjnego w Kosowie oraz zakup bramek
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 185.000,-zł przeznaczoną na organizacje
imprez sportowych oraz przewóz dzieci na zawody sportowe.
6. W tabeli 2a poz. 39 przesuwa się termin wykonania zadania pn. „ Lesznowola- Projekt
budowy ul.Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej” do 2020roku. Określa się limity
w 2018 - 0, w 2019r. – 0 w 2020r. – 220.000,-zł ( Poz. 1.3.2.14 w zał. Nr 2 do WPF).
§ 2.

3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 8.900.000,-zł. Zostanie on sfinansowany
przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez Gminę w kwocie 8.900.000,-zł
Deficyt po zmianach stanowi kwotę 13.314.148,-zł
4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 8.900.000,-zł przeznaczone na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.900.000,-zł
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 17.814.676,-zł, które przeznaczone
zostaną:
c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 13.314.141,-zł
d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.500.528,-zł w tym:
-na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.528,-zł
-na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,-zł
§ 3.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku - po zmianach określa tabela Nr 3.
§ 4.
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.
§ 5.
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.
§ 6.
Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek
budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
I. DOCHODY 25.10.2018r.
1.
2.
II.
III.

IV.

V.
VI.

209 006 349

w tym:
bieżące
204 914 429

majątkowe
4 091 920

w tym:
bieżące
189 619 592

majątkowe
23 800 905

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 8 914 676
z lat ubiegłych
Razem przychody
RAZEM ( II + V )

I.

WYDATKI 25.10.2018r.

1.
2.

Zmniejszenie
Zwiększenie
Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)

8 914 676

213 420 497

II.
III.
IV.
V.

Spłata pożyczek
Spłata kredytów
Wykup papierów wartościowych
wyemitowanych
przez
gminę
(obligacji)
VI. Razem rozchody
VII. RAZEM (II+VI)

500 528
1 000 000
3 000 000

4 500 528
217 795 735

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 192/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę 125.290,-zł
w planie dochodów i wydatków:
W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 2010 – Dotacje celowe
otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 22.876,-zł
Wydatki: § 4210 - o kwotę 449,-zł i § 4430 – o kwotę 22.427,-zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 § 2010 – Dotacje celowe
otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 17.753,-zł
Wydatki: § 4240 - o kwotę 17.753,-zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 77.661,-zł w tym:
-rozdz. 85214 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań
bieżących
gmin
(związków
gmin,
związków
powiatowo-gminnych)
o kwotę 3.765,-zł
Wydatki: § 3110 – o kwotę 3.765,-zł
- rozdz. 85215 § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o
kwotę 478,-zł
Wydatki: § 3110 - o kwotę 468,-zł i § 4300 – o kwotę 10,-zł
-rozdz. 85216 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań
bieżących
gmin
(związków
gmin,
związków
powiatowo-gminnych)
o kwotę 59.378,-zł
Wydatki: § 3110 – o kwotę 59.378,-zł
-rozdz. 85219 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań
bieżących
gmin
(związków
gmin,
związków
powiatowo-gminnych)
o kwotę 14.000,-zł
Wydatki: § 4010 – o kwotę 14.000,-zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85414 § 2030 – Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 7.000,-zł
Wydatki: § 3110 – o kwotę 7.000,-zł.
Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła również autopoprawki do
zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018.
1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz.
80104 – Przedszkola § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty o kwotę 62.000,-zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina.
Rozdz. 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830 – Dotacja celowa z budżetu

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,-zł. rozdz.
85506 – tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę
2 000,- zł.
2/ Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska poinformowała, że KPG RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na 2018 rok wraz z przedstawionymi autopoprawkami.
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 – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła autopoprawki do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2018 rok.
5/ Głosami : z – 19 , p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 726/L/2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2018 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad
ich zbywania i wykupu.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, że projekt uchwały Rady Gminy
Lesznowola stanowi podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji
komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery
wartościowe emitowane przez Gminę. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki
pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek
i wykupu obligacji po określonym czasie. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają
funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny
kredyt bankowy. Z analizy rynku obligacji wynika, iż oprocentowanie obligacji
kształtuje się na poziomie około 2,5 % co jest niezwykle opłacalne dla realizacji
inwestycyjni. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w 2018 roku
w łącznej kwocie 8.900.000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu
budżetowego z przeznaczeniem na budowę wodociągów i kanalizacji, budowę dróg
i budowę szkół.
Obciążenie budżetu Gminy wydatkami na obsługę długu i rozchodami związanymi z jego
spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego dopuszczalnego
wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Według założeń wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w okresie
wykupu obligacji tj. w latach 2021-2033 wynosi od 3,89% do 5,76% przy dopuszczalnym
wskaźniku spłaty zobowiązań od 11,43% do 15,23%.
Obligacje planuje się wyemitować w 2018 roku w następujących seriach:
a) Seria A18: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
b) Seria B18: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
c) Seria C18: obligacje na kwotę 2.000.000,00 PLN,
d) Seria D18: obligacje na kwotę 2.900.000,00 PLN.
Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:
1) Obligacje serii A18 – z datą wykupu nie później niż w 2021,
2) Obligacje serii B18 – z datą wykupu nie później niż w 2024,

3) Obligacje serii C18 – z datą wykupu nie później niż w 2029,
4) Obligacje serii D18 – z datą wykupu nie później niż w 2033.
2/ Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska poinformowała, że KPG RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG M. Otręba poinformował, że KPPR i U RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
4/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania i wykupu.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów dyskusji
nie podjął.
6/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 727/L/2018 w sprawie
emisji obligacji komunalnych ora zasad ich zbywania i wykupu.
21. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej RG Lesznowola za okres od 9
lutego 2018 roku do 27 września 2018 roku.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak i Przewodniczący KR RG
Zenon Wójcik.
2/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji
Rewizyjnej RG Lesznowola za okres od 9 lutego 2018 roku do 27 września
2018 roku.
22. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Polityki Gospodarczej RG .
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Przewodnicząca KPG RG
W. Komorowska.
2/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie z pracy KPG RG
Za okres od 2 lutego 2018 roku do 8 listopada 2018 roku.
23. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej RG za okres
od 31 stycznia 2-18 roku do 8 listopada 2018 roku.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Przewodniczący KPS RG
J. Wiśniewski.
2/ Głosami : za – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji
Polityki Społecznej RG za okres od 31stycznia 2018 roku do 8 listopada 2018 roku.
24. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki
RG za okres od 1 lutego 2018 roku do 16 listopada 2018 roku.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Przewodniczący KPPR i U RG
M. Otręba.
2/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji
Przestrzennej , Rolnej i Urbanistyki RG za okres od 1 lutego 2018 roku
do 17 listopada 2018 roku.
25. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Statutowej RG Lesznowola za okres
od 31 stycznia 2018 roku do 16 listopada 2018 roku.

1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Przewodniczący KS RG
Ł. Grochala.
2/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji
Statutowej RG za okres od 31 stycznia 2018 roku do 16 listopada 2018 roku.
26. Przyjęcie Protokołu Nr XLIX/R/2018 z dnia 18 października 2018 roku.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy przyjęła Protokół Nr XLIX/R/2018
z dnia 18 października 2018 roku.
27. Oświadczenia, pytania, interpelacje.
1. Radny M. Otręba przedstawiał dane zorganizowanej przez siebie Imprezy Sportowej
dla Mieszkańców Gminy Lesznowola.
W imprezie wzięło udział 24 tys. Mieszkańców a w biegu Runmageddon – 8100.
28. Sprawy różne.
1. Sołtys H. Liwińska składa skargę na Pocztę Polską i prosi o interwencję.
2. Radny M. Wilusz w odpowiedzi , informuję, iż Poczta Polska boryka się z brakami
kadrowymi i już interweniował w tej sprawie.
3. Radni : S. Świtek i A. Niezabitowska złożyli gratulacje wygranym w wyborach
Samorządowych jak również podziękowali P. Wójt M. J. Batyckie – Wąsik
za wieloletnia współpracę w ubiegłej kadencji określając ją jako wzorową.
4. Wiceprzewodniczący RG R. Dusza podziękował Państwu Radnym za długoletnią
współpracę życząc im sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.
5. Pani Wójt Gminy Maria , Jolanta Batycka – Wąsik złożyła serdeczne podziękowania
dla Rady Gminy za współpracę.
6. Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak podziękowała Państwu Radnym
i Państwu Sołtysom za dobrą współpracę.
Przewodnicząca Rady Gminy
Lesznowola
Bożenna Korlak
Protokołowała : Anna Baron

