BRG.002.III.2018

Protokół Nr III/R/2018
z sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 18 grudnia 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 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/ Radny Bartłomiej Soszyński wnosi wniosek formalny aby głosowanie nad projektami
z pkt 5c i 5d a obyło się po ich prezentacji i dyskusji łącznie.
3/ Mecenas Teresa Piekarczyk udzieliła odpowiedzi wyjaśniając , że nie jest to możliwe
gdyż są to dwie odrębne uchwały i głosowanie nad ich podjęciem zgodnie ze Statutem
Rady Gminy musi odbyć się oddzielnie i w kolejności ustalonej w porządku obrad przez
Przewodniczącą RG B. Korlak.
4/ Radny B. Soszyński po wyjaśnieniach Pani Mecenas Piekarczyk wycofuje swój wniosek.
5/ Głosowanie : z – 19, p – 0, w – 0, Rada Gminy przyjęła proponowany porządek
obrad III Sesji Rady Gminy. (Radnych obecnych na sali obrad 19), (porządek Sesji stanowi
zał Nr 4 do Protokołu).

3. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 8 listopada 2018r. do 30 listopada
2018r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak i Wójt Gminy
Maria, Jolanta Batycka – Wąsik. Wójt Gminy poinformowała, że w okresie
od 8 listopada 2018 r., do 30 listopada 2018 roku, podjęła 26 zarządzeń
w bieżących sprawach gminy (treść sprawozdania stanowi zał. nr 5 do protokołu).
2/ Radny Mirosław Wilusz 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 pkt.3
ppkt. 2.
4/ Głosami : z – 19, p – 0 w – 0 Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy
za okres od 8 listopada 2018r. do 30 listopada 2018roku (Radnych obecnych na sali
obrad 19).

4. Informacja Przewodniczącej RG B. Korlak o działaniach podejmowanych w okresie
między Sesjami.
1. Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, że w okresie między Sesjami
uczestniczyła w spotkaniach organizowanych z okazji zbliżających się Świąt.
2. Informacje przyjęto do wiadomości.
5. 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 uchwałę Nr Wa.444.2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018
roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznowola projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata
2019 – 2033. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodnicząca : Agata Pączkowska , Członkowie : Bożena Zych i Lucyna Kusińska.
1. Opiniuje pozytywnie , z uwagami zawartymi w uzasadnieniu, przedłożony przez
Wójta Gminy Lesznowola projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy
Lesznowola na lata 2019 – 2033.
2. Uzasadnienie stanowi integralna część uchwały.
Dnia 15 listopada 2018 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przesłany
został w formie dokumentu elektronicznego projekt uchwały WPF Gminy Lesznowola
na lata 2019 – 2033.
Skład Orzekający dokonał analizy i oceny w/w dokumentu i ustalił co następuje:
Przedłożony projekt spełnia wymogi konstrukcyjne określone w art. 226 – 228 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Okres sporządzenia WPF
uwzględnia dyspozycję art. 227 u.f.p Obejmuje lata na które zaciągnięto zobowiązania
dłużne ujęte w Załączniku Nr 1 oraz okres na jaki określono limity wydatków na
planowane do realizacji w Załączniku Nr 2 przedsięwzięcia. W opiniowanym projekcie
WPF planuje się zwiększenie posiadanego zadłużenia, które na koniec 2019 roku
wyniesie 102.823.949,00 zł. co stanowi 44,86% planowanych na ten rok dochodów.
Stwierdzono wymaganą art. 229 u.f.p. zgodność wartości wykazanych w projekcie WPF
i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie wyniku budżetu
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.
Zachowana została określona w art. 242. u.f.p. relacja pomiędzy strona bieżącą
a majątkową budżetu. Planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych
dochodów bieżących. W zakresie obciążenia spłata długu Skład Orzekający ustalił na
podstawie przedłożonego projektu WPF, iż przy założeniu pełnej realizacji ujętych w niej
wielkości relacje określone art.243 ustawy o finansach publicznych są spełnione w całym
okresie objętym Prognozą. Opiniując przedłożony dokument Skład Orzekający zwrócił
szczególną uwagę na jego realistyczność. Wymóg realistyczności WPF zawarty został w
art. 226 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym prognoza winna
uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową

w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. W pierwszej kolejności
wymóg obowiązujący przy opracowaniu i podejmowaniu tego aktu , bowiem tylko
organy jednostki samorządu terytorialnego dysponują informacjami i danymi, które mają
lub mogą mieć wpływ na prowadzenie gospodarki w przyszłych okresach budżetowych.
W projekcie WPF zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 12.700.000 zl.
Rada w objaśnieniach do WPF wskazała, że w/w dochody majątkowe z tyt. sprzedaży
nieruchomości w 2019r. będą pochodzić ze sprzedaży gruntów komunalnych w
miejscowości Zamienie i Mysiadło. Skład Orzekający wskazuje, że decyzja Rady o
zaplanowaniu dochodów ze sprzedaży mienia winna być poprzedzona decyzją o
sprzedaży konkretnych składników majątku oraz ich rzetelną wyceną. Planując kwoty
dochodów, których źródłem będzie sprzedaż nieruchomości Gmina winna wziąć pod
uwagę kwoty wykonania sprzedaży majątku w latach ubiegłych (przewidywane
wykonanie na koniec 2018 r. w projekcie WPF wykazano na poziomie 1,24%. Analiza
winna zostać poddana także sytuacja na rynku nieruchomości w dołączonych do WPF
objaśnieniach, z których powinny wynikać przyjęte dla każdego roku objętego tym WPF
wartości, do czego zobowiązuje art. 226 ust. 2 lit. A cyt. ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie założenia,
iż realizacja dochodów budżetu Gminy będzie przebiegać na poziomie kwot
prognozowanych, a w okresie objętym Prognozą a po 2020 roku nie będzie zaciągane
zobowiązanie wpływające na dług Gminy.
2/ Skarbnik Gminy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2018 – 2033. W Załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku
do WPF z dnia 22 listopada 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 205.974.789,-zł do kwoty 205.258.118,-zł.
tj. o kwotę -716.671,-zł, która wynika: ze zwiększenia planu dochodów bieżących
o kwotę 4.696.712,-zł z tytułu: wpływów z różnych dochodów dotyczących dróg
gminnych – 3.169,-zł, wpływów z pozostałych odsetek – 1.200,-zł, wpływów z podatku
od spadków i darowizn – 34.000,-zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat –23.512,-zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych
przez gminę – 15.000,-zł, wpływów z różnych opłat – 3.000,-zł, wpływów z podatku
dochodowego od osób fizycznych – 575.000,-zł, wpływów z różnych dochodów –
3.780.488,-zł, wpływów dotacji dla oświaty – 9.500,-zł, dotacji na pomoc społeczną –
22.073,-zł, dotacji na świadczenia wychowawcze – 192.769,-zł, wpływów z tytułu
grzywien i kar pieniężnych – 1.001,-zł, wpływów z najmu i dzierżawy – 10.000,-zł,
wpływów z różnych dochodów w zakresie kultury fizycznej – 26.000,-zł.
Ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.345.224,-zł z tytułu: wpływów
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
2.105.000,-zł, dotacji celowych dla administracji publicznej – 663,-zł, wpływów
z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000,-zł, wpływów z podatku
od nieruchomości – 1.200.000,-zł, wpływów z podatku rolnego – 14.000,-zł, wpływów
z podatku od środków transportu – 10.000,-zł, wpływów z podatku od czynności
cywilnoprawnych – 1.000.000,-zł, wpływów z różnych dochodów szkół
podstawowych – 1.600,-zł, wpływów z dotacji celowej dla oświaty – 618.789,-zł,
wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.874,-zł, dotacji na
pomoc społeczna -55,-zł, dotacji na świadczenia rodzinne – 237.000,-zł, dotacji na
kartę dużej rodziny – 253,-zł, dotacji na wspieranie rodziny – 132.990,-zł.

ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 69.530,-zł z tytułu: wpływów
z dotacji celowych dla ochotniczych straży pożarnych – 7.100,-zł, wpływów z dotacji
celowych na program wieloletni ,,senior+” na lata 2015-2020 – 62.430,-zł.
ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.371,-zł z tytułu: wpływów
z dotacji dotyczących zarządzania kryzysowego w Gminie – 1.371,-zł.
Plan wydatków zwiększa się z kwoty 219.288.937,-zł do kwoty 218.572.266,-zł tj.
o kwotę - 716.671,-zł, która wynika: ze zmniejszenia planu wydatków bieżących
o kwotę 1.889.441,-zł przeznaczoną na: lokalny transport zbiorowy – 50.000,-zł,
zadania zlecone z zakresu administracji – 663,-zł, cele oświatowe – 1.391.559,-zł,
przeciwdziałanie alkoholizmowi – 18.000,-zł, pomoc społeczna – 55,-zł,
świetlice szkolne – 58.921,-zł, na cele rodziny 370.243,-zł., ze zwiększenia planu
wydatków bieżących o kwotę 2.593.765,-zł przeznaczoną na: odszkodowania
za grunty pod drogi – 349.000,-zł, administrację publiczną – 93.900,-zł, ochotnicze
straże pożarne – 91.000,-zł, oświatę i wychowanie – 1.588.077,-zł, ochronę zdrowia –
18.000,-zł. pomoc społeczną – 22.073,-zł, edukacyjną opiekę wychowawczą –
130.000,-zł, na cele rodziny – 194.769,-zł, gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska – 70.946,-zł, kulturę fizyczną i sport – 36.000,-zł. ze zmniejszenia planu
wydatków majątkowych o kwotę 1.433.295,-zł, przeznaczoną na: budowę
wodociągów i kanalizacji – 71.094,-zł, projekty i budowę dróg – 887.346,-zł,
administrację publiczną – 67.650,-zł, ochotnicze straże pożarne – 46.840,-zł,
pomoc społeczną – 105.261,-zł, projekty i budowę oświetlenia – 255.104,-zł.
ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 12.300,-zł przeznaczoną na
projekt budowy drogi.
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące
zmiany: W poz. 1.1.1.11 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nauczyciel Nowej
Generacji K-1 – szkoła Mysiadło – Podnoszenie kompetencji nauczycieli” z okresem
realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 92.203,-zł. Ustala
się limity w 2018r. -9.500,-zł i w 2019r. – 57.918,-zł, 2020r.-24.785,-zł.
W poz. 1.3.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,,Kolonia Lesznowola
i Lesznowola – Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)
z okresem realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.760,zł. Ustala się limity w 2018r. – 0,-zł, w 2019r. -14.760,-zł. Umowa zawarta w 2018
roku. W poz. 1.3.2.16 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,, Lesznowola - Projekt
budowy oświetlenia ul. Niedźwiedzia od ul. Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty
świetlne)” z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady inwestycyjne
wynoszą 6.890,-zł. Ustala się limity w 2018r. – 0,-zł, w 2019r. – 6.890,-zł. Umowa
zawarta w 2018 roku. W poz. 1.3.2.17 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,,Lesznowola
Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16
(od ul. Szkolnej)” z realizacją w latach 2018-2019. Łączne nakłady inwestycyjne
wynoszą 35.670,-zł. Ustala się limity w 2018r. -0,-zł, w 2019r. – 35.670,-zł. Umowa
zawarta w 2018 roku. W poz. 1.3.2.22 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,,Łazy –
Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne)” z okresem realizacji w
latach 2018-2019. Łączne nakłady wynoszą 61.500,-zł. Ustala się limity w 2018r. 0 ,zł, w 2019 r. – 61.500,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku. W poz. 1.3.2.27 wydłuża się
okres realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej
Gminy Lesznowola” na lata 2017-2019. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą
67.650,-zł. Limity na poszczególne lata wynoszą 2018 r.-0,-zł, 2019 r. 67.650,-zł.
Umowa zawarta w 2018 roku.

W poz. 1.3.2.37 w przedsięwzięciu p.n. ,, Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola –
Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej” zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty
194.340,-zł i określa limity: w 2018 r. w kwocie 12.300,-zł, w 2019r. – 182.040,-zł.
W poz. 1.3.2.45 w przedsięwzięciu pn. ,,Realizacja układu drogowego łączącego węzeł
– Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem
Antoninów na trasie S-7 a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła
– pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno” zmienia się limity w roku 2018 – 0,-zł,
w 2019r. – 1.000.000.-zł, w 2020r. - 4.000.000,-zł. Nakłady finansowe pozostają
bez zmian i wynoszą 5.000.000,-z. Umowa zawarta w 2018 roku. W poz. 1.3.2.48
wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia
ul. Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne)” z okresem realizacji w latach
2018-2019. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 6.396,-zł. Wprowadza się limity
w 2018 r. -0,-zł, w 2019 r. – 6.396,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku. W poz. 1.3.2.60
wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,, Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia
ul. Nadrzecznej (punkty świetlne)” z okresem realizacji w latach 2018-2019. Łączne
nakłady inwestycyjne wynoszą 129.888,-zł. Wprowadza się limity w 2018r. -0,-zł,
w 2019r. -129.888,-zł. Umowa zawarta w 2018 roku.
W poz. 1.3.2.61 zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Wólka Kosowska –
Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20KDL do działki Nr 59/2 i 60/17” – okres
realizacji w latach 2016-2019. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 84.255,-zł. Limity
na poszczególne lata wynoszą w 2018r. -0,-zł, 2019r. – 84.255,-zł. W pozycji 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.
3/ Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, że KPG 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 przedmiotowej uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033 i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
5/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 11/III/2018 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018 – 2033
(Radnych obecnych na Sali obrad 19).

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2019.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik Gminy E. Obłuska. Proponuje się następujące zmiany w planie budżetu gminy
na 2018 r. § 1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody
Mazowieckiego: - 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 663,-zł. Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 663,-zł - W dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdz. 85215 – Dodatki
mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
o kwotę 55,-zł Wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne - zad. zlecone o kwotę 55,-zł
- W dziale 855 - Rodzina - rozdz. 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
o kwotę 237.000,-zł. Wydatki zad. zlecone w: § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę
230.100,-zł. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.400,-zł
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 1.000,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę
500,-zł - rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny § 2010 - Dotacje celowe przekazane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom o kwotę 253,-zł. Wydatki zad. zlecone w: § 4110 –
Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 69,-zł. § 4210 - Zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 184,-zł - rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny § 2010 – Dotacje
celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 132.990,zł. Wydatki zad. zlecone w: § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 83.454,-zł. § 4010
- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.031,-zł. § 4110 - Składki na
ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.867,-zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę
1.521,-zł. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.269,-zł § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia o kwotę 16.753,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę
5.374,- zł. § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej o kwotę 721,-zł.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków.
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 852 - Pomoc społeczna
- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom o kwotę 931,-zł. Wydatki w § 4130 - Składki na
ubezpieczenia zdrowotne - zad. zlec. o kwotę 931,-zł. § 2030 – Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę
1.104,-zł. Wydatki w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.104,-zł.
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.235,-zł. Wydatki
w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 6.235,-zł. - rozdz. 85216 - Zasiłki stałe
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin o kwotę 13.803,-zł. Wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne
o kwotę 13.803,-zł. - W dziale 855 Rodzina - rozdz. 85501 – Świadczenie
wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowywaniu dzieci o kwotę
192.769,-zł. Wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne – zad. zlecone o kwotę
192.769,-zł. Zmniejszenie planu dochodów w tym: W dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.105.000,-zł. W dziale
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 –
Ochotnicze straże pożarne § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 7.100,-zł.
przeznaczoną na zakup sprzętu OSP. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem - rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 - Wpływy z podatku
od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,-zł. - rozdz. 75616 - Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.200.000,-zł.
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego w kwocie 14.000,-zł. § 0340 - Wpływy z podatku
od środków transportu 10.000,-zł. § 0500 - Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych – 1.000.000,-zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - rozdz.
80101 - Szkoły podstawowe. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów na kwotę
1.600,-zł. - 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, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205 o kwotę 524.052, § 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, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na kwotę
94.737,- Przesuwa się termin realizacji projektu na lata następne - rozdz. 80103 –
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 - Wpływy z opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 4.874,-zł. W dziale 852 - Pomoc
społeczna - rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Program Wieloletni „SENIOR+”
na lata 2015-2020 § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 62.430,-zł.
przeznaczoną na Program „ SENIOR+”. Zwiększenie planu dochodów w tym:
W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 0950 –
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3.169,-zł. Wpłata
z tytułu odszkodowania za zniszczony słup. W dziale 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.200,-zł. W dziale 754 –
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 - Zarządzanie
kryzysowe § 6207 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, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1.371,-zł. Rozliczenie projektu
unijnego z 2017r. pn. „Budowa systemu i ostrzegania ludności o zagrożeniach
w Powiecie Piaseczyńskim”. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem - rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn

o kwotę 34.000,-zł. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat o kwotę 23.512,-zł. - rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. § 0490 - Wpływu z innych lokalnych
opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 15.000,-zł. z tytułu
zajęcia pasa drogowego § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,-zł z tytułu
udzielenia ślubu poza USC. Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
na kwotę 575.000,- W dziale 758 – Różne rozliczenia - rozdz. 75814 - Różne rozliczenia
finansowe § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.780.488,-zł. W dziale 801
– Oświata i wychowanie. Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - K1 - Projekt Erasmus
pn. "Nauczyciel Nowej Generacji" - SP Mysiadło § 2001 - 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, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
o kwotę 9.500,-zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien
i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.001,zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót elektrycznych. W dziale 926 – Kultura
fizyczna. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym dochody : § 0750
– Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnych charakterze o kwotę 10.000,-zł. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
o kwotę 26.000,-zł. Wydatki w: § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000,-zł
§ 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 30.000,-zł. Zmniejszenie planu wydatków tym:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo. - rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne)
o kwotę 71.094,-zł w tym - o kwotę 64.839,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy –
Budowa przykanalika z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w
ul. Wiejskiej” (poz. 4 w tabeli 2a). W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.
- o kwotę 6.255,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło – Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej z przyłączami dz. ew. Nr 101/2,142/25 i 142/24 (ul. Kuropatwy)”. (Poz.
6 w tabeli 2a). Zwrot VAT-u. W dziale 600 – Transport i łączność. - rozdz. 60004 –
Lokalny transport zbiorowy § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 50.000,-zł.
przeznaczoną
na
dopłatę
do
biletów
–
ZTM
„
Warszawa+”.
(Poz. 3 w zał. Nr 1) - rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 - Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 228.000,-zł przeznaczona na zadanie
pn. Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721
w istniejącym pasie drogowym na dz. nr. ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości
Stara Iwiczna - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii
Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej - III etap - pomoc rzeczowa dla Samorządu
Województwa Mazowieckiego” (Poz. 19 w tabeli 2a). Zadanie zostanie zaplanowane
w 2019r. Wykonawca odstąpił od realizacji zadania. Rozdz. 60016 - Drogi publiczne
gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne) o kwotę
164.091,-zł w tym - o kwotę 10.240,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola –
Projekt budowy chodnika na ul. Cz. Miłosza na dz. nr 191/19, 190/13, 189/16 (od ul.
Szkolnej)”. (Poz. 24 w tabeli 2a) - o kwotę 87.921,-zł przeznaczoną na zadanie
pn. „Magdalenka – Budowa ul. Pionierów”. (Poz. 26 w tabeli 2a). W wyniku przetargu
kwota niższa od planowanej. - o kwotę 65.930,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków,
Stachowo – Remont ul. Karasia – I etap”. (Poz. 28 w tabeli 2a). W wyniku przetargu

kwota niższa od planowanej. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(WPF) o kwotę 84.255,-zł. przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska – Projekt
budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17. (Poz. 64 w tabeli
2a, poz. 1.3.2.60 w zał. Nr 2 WPF). Zadanie przesuwa się na rok 2019r. § 6060 – Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 411.000,-zł w tym:
- o kwotę 100.000,-zł na zakup gruntów pod drogi gminne (Poz. 68 tabeli 2a),
- o kwotę 311.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka – Zakup gruntów pod
ul. Gąsek, Projektowaną i Prywatną dz. nr. 1624,1625 i 1626. Odstąpienie od
podpisania aktu notarialnego. (Poz. 69 tabeli 2a). W dziale 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75075 –Promocja j.s.t. § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(WPF) o kwotę 67.650,-zł ( Poz. 76 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.27 w zał. Nr 2 do WPF).
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdz. 75412 –
Ochotnicze straże pożarne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(jednoroczne) o kwotę 46.840,-zł w tym: o kwotę 3.240,-zł przeznaczoną na zadanie pn.
„Mroków- Projekt budowy parkingu dla OSP Mroków”. ( Poz. 77 w tabeli 2a). W wyniku
przetargu kwota niższa od planowanej. O kwotę 43.600,-zł przeznaczoną na zadanie pn.
„Nowa Wola - Zakup rozpieracza ramiennego do ratownictwa drogowego i technicznego,
nożyc do cięcia pojazdów i ciężkiej pompy trzystopniowej ze zwijadłami. (Poz. 80 w
tabeli 2a). W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej. W dziale 801 - Oświata
i wychowani - rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe Projekt 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie
205 o kwotę 456.327,-(Poz. 29 w zał. Nr 1 i poz. 2.13 w tabeli Nr 3 § 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, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie
205 o kwotę 82.494,- ( Poz. 30 w zał. Nr 1). Przesuwa się termin realizacji projektu na
lata następne. § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.725,-zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.243,-zł. Rozdz. 80101 –
Szkoły podstawowe Projekt pn. "Szkoła bliżej nauki” szkoła Mroków" o kwotę 2.000,zł w tym § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 612,-zł. § 4309 - Zakup usług
pozostałych o kwotę 1.188,-zł. § 4417 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 200,-zł
z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 2.000,-zł w tym: § 4217 - Zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 812,-zł. § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę
1.188,-zł. (poz. 2.11 w tabeli Nr 3). Rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 589.500,-zł.
(poz. 23 w zał Nr 1). Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4170 –
Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-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 120.000,-zł (poz. 26 w zał.
Nr 1).Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2830 –
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zad.
zlecone (poz. 17 w zał Nr 1) o kwotę 11.270,-zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę

11.270,-zł w tym: § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 667,-zł. § 4120
Składki na Fundusz Pracy o kwotę 101,-zł. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
4.100,-zł. § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.402,-zł. W dziale
851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360 – Dotacje
celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 4.000,-zł. (Poz. 34 w zał. 1).
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000,-zł. W dziale 852 – Pomoc
społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych (jednoroczne) o kwotę 105.261,-zł. przeznaczoną na zadanie
pn. „Magdalenka - dokumentacja techniczna wraz z dostosowaniem elementów budynku
(Senior+). ( Poz. 92 w tabeli 2a). W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.
85401 – Świetlice szkolne § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
o kwotę 35.000,- zł. § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
o kwotę 23.921,-zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 255.104,-zł w tym: - o kwotę 14.760,-zł przeznaczoną na zadanie
pn. „Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej
(punkty świetlne)” Wydłuża się okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. –
0 i w 2019r. – 14.760,-zł ( Poz. 96 w tabeli 2a i poz. 1.3.2. 6 w zał. nr 2 do WPF).
- o kwotę 6.890,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy
oświetlenia ul. Niedźwiedzia od ul. Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne)”.
Wydłuża się okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. –
6.890,-zł ( Poz. 97 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.16 w zał. nr 2 do WPF). O kwotę 35.670,-zł.
przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia na ul.
Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16 (od ul. Szkolnej)” Wydłuża się okres
realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 35.670,-zł ( Poz. 98 w
tabeli 2a i poz. 1.3.2.17 w zał. nr 2 do WPF). O kwotę 61.500,-zł przeznaczoną na zadanie
pn. „Łazy - Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne)” Wydłuża się
okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 61.500,-zł ( Poz.
100 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.22 w zał. nr 2 do WPF). O kwotę 6.396,-zł przeznaczoną na
zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Nowa nr działek od 17B
do 17F (punkty świetlne)”. Wydłuża się okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity
w 2018r. – 0 i w 2019r. – 6.396,-zł. ( Poz. 105 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.48 w zał. nr 2
do WPF). O kwotę 129.888,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska – Projekt
budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne)” Wydłuża się okres realizacji na
rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 129.888,-zł ( Poz. 107 w tabeli 2a
i poz. 1.3.2.60 w zał. nr 2 do WPF). Zwiększenie planu wydatków w tym: W dziale 600
Transport
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łączność
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60016
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Drogi
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§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPF o kwotę 12.300,-zł.
w przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola- Projekt
rozbudowy ul. Kieleckiej”. (Poz. 49 w tabeli 2a). W dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4600 - Kary,
odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych o kwotę 349.000,-zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań osobą
prawnym. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4170 –
Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,-zł. § 4260 – Zakup energii o kwotę 30.000,zł. Rozdz. 75075 – promocja j.s.t. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
7.800,-zł. Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4170 –
Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 39.500,-zł. § 4210 – Zakup materiałów

i wyposażenia o kwotę 6.600,-zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa. Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne na kwotę 91.000,-zł w tym:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 6.000,-zł
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 40.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.000,-zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych na kwotę 20.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 10.000,-zł. W dziale 801 – Oświata
i wychowanie. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2540 - Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 265.000,-zł.
(poz. 21 w zał Nr 1). § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 45.000,-zł (poz. 13 w zał Nr 1).
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 670.000,-zł. Rozdz. 80101
– Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „K2 – Nauczyciel Nowej Generacji” –
szkoła w Mysiadle. § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 78,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10,-zł. § 4171- Wynagrodzenia
bezosobowe o kwotę 412,-zł. § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej na kwotę 9.000,-zł. (poz. 2.6 w tabeli Nr 3). Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. § 2540 - Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 80.000,-zł (poz. 22
w zał Nr 1). § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.000,-zł.
Rozdz. 80104 – Przedszkola § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 55.000,-zł (poz. 14 w zał.
Nr 1). § Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,-zł. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800,-zł. § 4440 - Odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 32.686, Rozdz. 80113 – Dowożenie
uczniów do szkół. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,zł. § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.300,-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. § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 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. 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 222.500,-zł (poz. 27 w zał Nr 1). § 4010 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.000,-zł. § 4440 - Odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 19.437,- Rozdz. 80153 –
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. § 4240 – Zakup środków
dydaktycznych i książek - zad. zlecone o kwotę 6.402,- Rozdz. 80195 – Pozostała
działalność § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do
wynagrodzeń o kwotę 14.300,-zł. § 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 2.100,-zł. § 4120 –Składki na Fundusz Pracy o kwotę 184,-zł.
W dziale 851 – Ochrona Środowiska rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.000,-zł. § 4300 - Zakup usług

pozostałych na kwotę 4.000,-zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 130.000,-zł. 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 2.000,-zł (Poz. 35 w zał. Nr 1).
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdz. 90001 –
Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
9.980,-zł. Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – Zakup energii
o kwotę 60.966,-zł. § 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku – po
zmianach określa tabela Nr 3. § 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa
załącznik Nr 1. § 4. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi
sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.
2/ Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2018r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018 i zaproponowała dyskusję,
jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : z – 19, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 12/III/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018.
(Radnych obecnych na Sali obrad – 19).

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019 – 2033.
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca RG B. Korlak, Wójt Gminy
M. J. Batycka – Wąsik i Skarbnik Gminy Elżbieta Obłuska. Skarbnik Gminy E. Obłuska
przedstawiła przedstawiła uchwałę Nr Wa.444.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznowola projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019 – 2033.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: Przewodnicząca:
Agata Pączkowska , Członkowie : Bożena Zych i Lucyna Kusińska.
1. Opiniuje pozytywnie , z uwagami zawartymi w uzasadnieniu, przedłożony przez
Wójta Gminy Lesznowola projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy
Lesznowola na lata 2019 – 2033.
2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
Dnia 15 listopada 2018 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przesłany
został w formie dokumentu elektronicznego projekt uchwały WPF Gminy Lesznowola
na lata 2019 – 2033. Skład Orzekający dokonał analizy i oceny w/w dokumentu i ustalił
co następuje: Przedłożony projekt spełnia wymogi konstrukcyjne określone w art. 226 –
228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Okres sporządzenia
WPF uwzględnia dyspozycję art. 227 u.f.p Obejmuje lata na które zaciągnięto
zobowiązania dłużne ujęte w Załączniku Nr 1 oraz okres na jaki określono limity
wydatków na planowane do realizacji w Załączniku Nr 2 przedsięwzięcia. W
opiniowanym projekcie WPF planuje się zwiększenie posiadanego zadłużenia, które na

koniec 2019 roku wyniesie 102.823.949,00 zł. co stanowi 44,86% planowanych na ten
rok dochodów. Stwierdzono wymaganą art. 229 u.f.p. zgodność wartości wykazanych w
projekcie WPF i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie wyniku
budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.
Zachowana została określona w art. 242. u.f.p. relacja pomiędzy strona bieżącą a
majątkową budżetu. Planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych
dochodów bieżących. W zakresie obciążenia spłata długu Skład Orzekający ustalił na
podstawie przedłożonego projektu WPF, iż przy założeniu pełnej realizacji ujętych w niej
wielkości relacje określone art.243 ustawy o finansach publicznych są spełnione w całym
okresie objętym Prognozą. Opiniując przedłożony dokument Skład Orzekający zwrócił
szczególną uwagę na jego realistyczność. Wymóg realistyczności WPF zawarty został w
art. 226 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym prognoza winna
uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w
perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. W pierwszej kolejności wymóg
obowiązujący przy opracowaniu i podejmowaniu tego aktu , bowiem tylko organy
jednostki samorządu terytorialnego dysponują informacjami i danymi, które mają lub
mogą mieć wpływ na prowadzenie gospodarki w przyszłych okresach budżetowych.
W projekcie WPF zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 12.700.000 zl.
Rada w objaśnieniach do WPF wskazała, że w/w dochody majątkowe z tyt. sprzedaży
nieruchomości w 2019r. będą pochodzić ze sprzedaży gruntów komunalnych w
miejscowości Zamienie i Mysiadło. Skład Orzekający wskazuje, że decyzja Rady o
zaplanowaniu dochodów ze sprzedaży mienia winna być poprzedzona decyzją o
sprzedaży konkretnych składników majątku oraz ich rzetelną wyceną. Planując kwoty
dochodów, których źródłem będzie sprzedaż nieruchomości Gmina winna wziąć pod
uwagę kwoty wykonania sprzedaży majątku w latach ubiegłych (przewidywane
wykonanie na koniec 2018 r. w projekcie WPF wykazano na poziomie 1,24%. Analiza
winna zostać poddana także sytuacja na rynku nieruchomości w dołączonych do WPF
objaśnieniach, z których powinny wynikać przyjęte dla każdego roku objętego tym WPF
wartości, do czego zobowiązuje art. 226 ust. 2 lit. A cyt. ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający wydając niniejszą opinię uwzględnił przyjęte w Prognozie założenia,
iż realizacja dochodów budżetu Gminy będzie przebiegać na poziomie kwot
prognozowanych, a w okresie objętym Prognozą a po 2020 roku nie będzie zaciągane
zobowiązania wpływające na dług Gminy.
2/ Wójt Gminy M. J. Batycka przedstawiła prezentację nt. Wydatków bieżących w latach
2016 – 2018 (prezentacja stanowi załącznik nr … do protokołu),z której wynika,
że wydatki w roku 2016 były na poziomie 156 129 000,- zł. a w roku 2018 wzrosły
do kwoty 195 856 000,-zł. Wynika to z faktu, że w świadczeniach rodzinnych wzrost
wydatków bieżących odpowiednio o 14 mln w 2016 roku i prawie o 7 mln w 2017r.
w związku z wydatkami na 500 plus i 300 plus. Kultura fizyczna – organizowane jest
więcej wydarzeń sportowych, na lodowisko, Runmagedon i większą liczbę placów
zabaw. Przyznano dotację dla Spółki Wodnej. Dla większego bezpieczeństwa
publicznego zakupiono samochody dla Policji i Straży Pożarnej, wyremontowano
samochody dla Straży Pożarnej oraz zakupiono sprzęt niezbędny do ratowania życia.
Dopłacono do ścieków 1,6 mln. Na administrację odpadów Komunalnych wydano
900 tys. zł. w skali roku. Podatek Janosikowe rośnie średnio 2 mln. zł. Oświata ogółem
Względem roku 2016 wzrost o 14 mln. Jak się kształtuje wzrost kosztów funkcjonowania
oświaty od 2013 do 2018 roku obrazuje szczegółowo prezentacja będąca w załączeniu.

3/ Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła Autopoprawki zgłoszone przez Wójta Gminy
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2019 – 2033. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza
się następujące zmiany: W poz. 1 - Dochody ogółem wpisuje się kwotę 231.562.098,zł w tym dochody bieżące 218.512.098,-zł. W poz. 2 – Wydatki ogółem wpisuje się
kwotę 254.961.573,-zł w tym wydatki bieżące 196.195.094,-zł i wydatki majątkowe
58.766.481,-zł. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza
się następujące zmiany: Urealnia się kwoty zobowiązań w kolumnie „Limity
zobowiązań”. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „K1 - Nauczyciel nowej generacji –
szkoła Mysiadło” o okresie realizacji w latach 2018-2020, które zostało wprowadzone
w listopadzie 2018r. i łącznych nakładach 92.203,-zł. Ustala się limity w 2019r.57.918,-zł i w 2020r. – 24.785,-zł. W przedsięwzięciu pn. „Pociąg do wiedzy” łączne
nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.218.536,-zł, wydłuża się okres
realizacji do 2021r. Ustala się limity w 2019r. -618.789,-zł, w 2020r.-360.616,-zł.
i w 2021r.-239.131,-zł. Wprowadza się przedsięwzięcia które planowano wykonać
do końca 2018r. a termin wykonania ww zadań zostaje przesunięty na rok 2019 z uwagi
na opóźnienia w uzyskiwaniu map do celów projektowych: przedsięwzięcie
pn.„ „Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki
Nr 59/2 i 60/17” o łącznych nakładach 84.255,-zł i limitach 2019r. – 84.255,-zł.
przedsięwzięcie pn.„Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia
ul. Słonecznej (punkty świetlne)” o łącznych nakładach 14.760,-zł i limitach 2019r. –
14.760,-zł. Przedsięwzięcie pn. „Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia
ul. Niedźwiedzia od ul. Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne)” o łącznych
nakładach 6.890,-zł i limitach w 2019r. – 6.890,-zł. Przedsięwzięcie pn. „Lesznowola
- Projekt budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16
(od ul. Szkolnej) o łącznych nakładach 35.670,-zł i limitach 35.670,-zł. Przedsięwzięcie
pn. „Łazy - Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne)” o łącznych
nakładach 61.500,-zł. i limitach w 2019r. - 61.500,-zł. Przedsięwzięcie pn. „Stara
Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty
świetlne)” o łącznych nakładach 6.396,-zł i limitach w 2019r. 6.396,-zł. Przedsięwzięcie
pn. „Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty
świetlne)” o łącznych nakładach 129.888,-zł i limitach w 2019r. 129.888,zł. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej
Gminy Lesznowola”. Wydłuża się okres realizacji do 2019r. Ustala się limity w 2019r.
– 67.650,-zł. W poz. 1.3.2.21 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna ,
Nowa Wola – Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej” zwiększa się nakłady finansowe
z kwoty 182.040,-zł do kwoty 194.340,-zł. Okres realizacji i limity na 2019r nie ulegają
zmianie. 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.
W objaśnieniach do załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, po części
zdania „- wpływów ze sprzedaży gruntów komunalnych o kwotę 12.700.000,-zł”
wpisuje się: „W dniu 21 czerwca 2018r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę
Nr 653/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 242/9, nr 242/11, nr 234/2 i nr 235/2,
położonych w obrębie KPGO Mysiadło.

Wartość 1 m2 przedmiotowych nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę
majątkowego na kwotę 578,98 zł w Mysiadle. W sprawie ww nieruchomości procedury
administracyjne są w trakcie. Ponadto Gmina planuje sprzedać grunt o pow. 1,2679 ha
położony w obrębie Zamienie. Według ostatniego nierozstrzygniętego w 2018 roku
przetargu, nieruchomość ta została wystawiona do sprzedaży za kwotę 2.760.000,-zł.”
4/ Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019 – 2033.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem.
6/ W dyskusji udział wzięli : Radni : M. Wilusz, K. Łupiński M. Maciejak, B. Soszyński,
J. Wiśniewski, Skarbnik E. Obłuska I Wójt M.J. Batycka – Wąsik.
7/ Głosami : z – 15, p – 0 w – 3 , Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 13/III/2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola
na rok 2019.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak, Wójt Gminy M. J. Batycka –
Wąsik i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik przedstawiła
Procedurę uchwalania budżetu, którą określa uchwała Nr 550/XLI/2010 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 8 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej. Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik przedstawiła prezentację projektu
uchwały budżetowej na 2019 rok (prezentacja stanowi zał. nr 6 do protokołu).
Przedstawiła : Planowane dochody – 229.198.925 zł. Planowane wydatki – 252.598.402
zł. Oświata – 119.669.798 zł. Subwencja – 45.722.028 zł. Janosikowe – 9.162.969 zł.
Wspólny bilet – 1.000.752.zł. Komunikacja Publiczna – 4.873.552 zł. Dotacja dla Spółki
Wodnej – 600.000 zł. Zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego –
550.000zł. Inwestycje ( konsekwentnie zgodnie z WPF są realizowane: kanalizacja,
wodociągi, oświata, drogi). Łączna kwota zobowiązań Gminy do spłaty w 2019 roku :
5.550.523 zł + odsetki = 3.254.997 zł. Co stanowi 3,82% planowanych na ten rok
dochodów, przy wskaźniku dopuszczalnym 7,75%
Zobowiązania na lata 2019-2033 - 79.424.472 ( tj. na 15 lat, po 8,7 mln rocznie przy
planowanych, realnych dochodach)
2019 - 229.000.000
2027 - 282.000.000
2020 - 232.000.000
2028 - 286.000.000
2021 - 241.000.000
2029 - 291.800.000
2022 - 249.000.000
2030 - 296.000.000
2023 - 256.000.000
2031 - 302.000.000
2024 - 264.000.000
2032 - 309.000.000
2025 - 271.000.000
2033 - 313.000.000
2026 – 277.600.000
W całym tym okresie spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy
o finansach publicznych. Wskaźnik nasz kształtuje się na poziomie:
od 2,75%
do 5,2 % przy dopuszczalnej możliwości:
od 7,75%
do 13,91 %.
Projekt budżetu jest pragmatyczny. Prognozowane dochody są realistyczne
Sprzedaż nieruchomości: 10.000.000,-zł - KPGO Mysiadło. 2.700.000,-zł – Zamienie.
2/ Skarbnik E. Obłuska, przedstawiła Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na 2019 rok. Dokonanie zmian w planie dochodów (tabela Nr 1)

poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.363.173,-zł. W dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 –
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.105.000,-zł.
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 218.646,-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 39.527,-zł – Środki budżetu państwa. Dokonanie zmian w planie
wydatków (tabela Nr 2) poprzez: Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.390.386,zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 875.488,-zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 800.000,-zł. W dziale 900- Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska. Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 714.898,-zł (dopłata do ścieków).
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.753.559,-zł w tym: W dziale 600 – Transport
i łączność o kwotę 362.255,-zł. rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t. o kwotę - 50.000,-zł przeznaczoną na dotacje dla Miasta
Stołecznego Warszawy na dopłatę do biletów - ZTM- Warszawa+ (Zał. Nr 1.)Rozdz.
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 - Wydatki inwestycyjne
jednostek
budżetowych o kwotę 228.000,-zł przeznaczoną na zadania: „Stara Iwiczna, Kolonia
Lesznowola- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym
na dz. nr. ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna - budowa ścieżki
pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w
Starej Iwicznej - III etap - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Zadanie jednoroczne ujmuje się w tabeli 2a. Rozdz. 60016 - Drogi
publiczne gminne o kwotę 84.255,-zł. § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 84.255,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17” W/w
zadanie ujmuje się w tabeli 2a i w zał. Nr 2 do WPF. Termin wykonania w/w zadania
zostaje przesunięty na rok 2019 z uwagi na opóźnienia w uzyskiwaniu map do celów
projektowych. W dziale 700–Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 3.780.488,-zł
W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 67.650,-zł. Rozdz. 75075 – Promocja
jst § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 67.650,-zł.
przeznaczoną na zadanie pn. „Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy
Lesznowola”. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 258.173,-zł. Rozdz.
80101 – Szkoły podstawowe – Projekt pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla
młodszych uczniów z Gminy Lesznowola" o kwotę 258.173,-zł w tym: § 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 - środki UE – o kwotę 157.327,-zł.

§ 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 – środki budżetu
państwa – o kwotę 32.494,-zł. § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
50.419,-zł – środki UE § 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.113,zł – środki budżetu państwa § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę
9.700,-zł. § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne 1.700,-zł. § 4127 – Składki na
Fundusz Pracy o kwotę 1200,-zł. § 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 220,-zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 –
Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 284.993,-zł w tym: § 4300 - Zakup usług
pozostałych o kwotę 29.889,-zł przeznaczona na projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energie elektryczną i paliwo gazowe – aktualizacja programu.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 255.104,-zł
w tym: o kwotę 14.760,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Kolonia Lesznowola
i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) o kwotę
6.890,-zł przeznaczoną
na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy
oświetlenia ul. Niedźwiedzia od ul. Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne)”
o kwotę 35.670,-zł przeznaczoną
na zadanie pn. „Lesznowola – Projekt
i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13
i 189/16 (od ul. Szkolnej) o kwotę 61.500,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne)” o kwotę 6.396,-zł
przeznaczoną na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Nowa
nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne)”o kwotę 129.888,-zł przeznaczoną na
zadanie pn. „Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty
świetlne)”. W/w. zadania ujmuje się w tabeli 2a i w zał. Nr 2 do WPF. Termin
wykonania ww. zadań zostaje przesunięty na rok 2019 z uwagi na opóźnienia w
uzyskiwaniu map do celów projektowych. W projekcie uchwały budżetowej
uszczegóławia się: Treść § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań
z tytułu: zaciąganych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł na częściowe sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu emisji papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,zł. wyemitowanych przez gminę w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w kwocie 5.500.523,-zł. na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie
18.499.477,-zł. emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,-zł
na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżet zaciąganych kredytów w
kwocie 6.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”
Treść § 10, otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy do: Zaciągania
pożyczek w wysokości 4.900.000,-zł na częściowe sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu gminy. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 24.000.000,zł w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 5.500.523,-zł,
na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości
18.499.477,-zł. Emisji papierów wartościowych do wysokości 10.000.000,-zł na
częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Zaciągania kredytów
w wysokości 6.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu.
Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Dokonywania zmian w ramach
działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian
w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji
z wykonania przyjętych przez Radę Gminy zadań. Dokonywania zmian w planie
wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów. W uzasadnieniu
do uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola na 2019 rok - i objaśnienia

dochodów punkt 4 otrzymuje brzmienie : „4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności – sprzedaż gruntów komunalnych (§ 0770) 12.700.000,-zł
w miejscowości Zamienie i Mysiadło. W dniu 21 czerwca 2018r. Rada Gminy
Lesznowola podjęła uchwałę Nr 653/XLV/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 242/9,
nr 242/11, nr 234/2 i nr 235/2, położonych w obrębie KPGO Mysiadło. Wartość 1 m2
przedmiotowych nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego
na kwotę 578,98 zł w Mysiadle. W sprawie ww. nieruchomości procedury
administracyjne są w trakcie. Ponadto Gmina planuje sprzedać grunt o pow. 1,2679 ha
położony w obrębie Zamienie. Według ostatniego nierozstrzygniętego w 2018 roku
przetargu, nieruchomość ta została wystawiona do sprzedaży za kwotę 2.760.000,-zł.”
3/ Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej RG w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na 2019 rok.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2019 rok i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem.
5/ W dyskusji udział wzięli Radni : Grzegorz Gonsowski, Bartłomiej Soszyński,
Krzysztof Łupiński.
6/ Głosami : z – 19, p – 0 w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 14/III/2018
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019. (Radnych obecnych
na Sali obrad – 19).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Mazowieckiego w roku 2019.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik E. Obłuska poinformowała, że w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie
miejscowości Stara Iwiczna Gmina Lesznowola udzieli Samorządowi Województwa
Mazowieckiego pomocy rzeczowej w 2019 r. w postaci przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz. nr ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna – budowa
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów
PKP w Starej Iwicznej – II etap w kwocie 228.000, zł (słownie: dwieście dwadzieścia
osiem tysięcy złotych). W/w . wydatki określone są w uchwale budżetowej w dziale 600
– Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych – pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
2/ Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowało projekt przedmiotowej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019
i zaproponowała dyskusję.
4/ W dyskusji udział wzięli Radni : M. Wilusz, B. Soszyński, M. Kania i J. Wiśniewski.
5/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 15/III/2018 w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego (Radnych
obecnych na Sali obrad – 19).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym,
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy K. Pichnej.

Za-ca Wójta K. Pichnej poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2014
r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), każdy projekt programu pomocowego wymaga opinii
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdza czy wsparcie
przewidziane w projekcie spełnia przesłanki pomocy publicznej w rozumieniu art. 107
ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W dniu 20 listopada 2018 r. Prezes
UOKiK wydał pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały. Proponuje się
nowe zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
Wysokość udzielonej dotacji dla spółek wodnych nie może przekraczać 85 % kosztów
realizacji zadania. Informację o możliwości złożenia wniosku Wójt Gminy Lesznowola
podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Lesznowola oraz poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy. Informacja powinna zawierać kwotę przeznaczoną w budżecie
Gminy Lesznowola na pomoc dla spółek wodnych oraz termin składania wniosków.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu
jej rozliczania.
3/ Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował , KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu
jej rozliczania.
4/ Przewodniczący KPG RG poinformował, że KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt
przedmiotowej uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym,
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania i zaproponowała dyskusję.
6/ W dyskusji udział wzięli Radni : M. Wilusz, M. Kania, J. Wiśniewski.
9/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 16/III/2018
w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Radnych obecnych na sali
obrad – 19).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Podolszyn (obszar położony przy ul. Polnej ).
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
I.Pajewska - Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska, poinformowała,
że Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Podolszyn, wynika z potrzeby zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny
nierolnicze i jest zgodna z opinią Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki
z dnia 11.10.2018 r.
2/ Przewodniczący KPPR i U M. M. Kania poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Podolszyn (obszar położony przy ul. Polnej ).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
i zaproponowała dyskusję jednakże żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.

4/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 17/III/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Podolszyn (obszar położony
przy ul. Polnej ) (Radnych obecnych na Sali obrad – 19).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka
(obszar położony pomiędzy ul. Postępu i granicą gminy Lesznowola.

1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
I.Pajewska – Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała, że
Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Garbatka, wynika z potrzeby zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny
nierolnicze oraz zmiany układu komunikacyjnego i jest zgodna z opinią Komisji Polityki
Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki z dnia 11.10.2018 r.
2/ Przewodniczący KPPR i U M. Kania, poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Garbatka (obszar położony pomiędzy ul. Postępu i granicą gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Garbatka (obszar położony pomiędzy ul. Postępu i granicą gminy
Lesznowola i zaproponowała dyskusję, jednakże żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : z – 19, p – 0 w – 0 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 18/III/2018 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Garbatka (obszar położony pomiędzy ul. Postępu i granicą
gminy Lesznowola (Radnych obecnych na Sali obrad – 19).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Wilcza Góra i Władysławów, zatwierdzonego uchwałą
Nr 259/XIX/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2008 r.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
I. Pajewska – Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała,
że Uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
zatwierdzonego uchwałą Nr 259/XIX/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca
2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra i Władysławów
wynika z potrzeby zmiany § 22 ust. 3 pkt 2 oraz § 23 ust. 3 pkt 2 w zakresie
dopuszczalnej formy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jest zgodna z opinią
Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki z dnia 11.10.2018 r.
2/ Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra i Władysławów, zatwierdzonego uchwałą
Nr 259/XIX/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2008 r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra

i Władysławów, zatwierdzonego uchwałą Nr 259/XIX/2008 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 29 lipca 2008 r. i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem .
4/ W dyskusji udział wzięli Radni : M. Kania, B. Soszyński, K. Łupiński.
5/ Głosami : z – 19, p – 0 w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 19/III/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza
Góra i Władysławów, zatwierdzonego uchwałą Nr 259/XIX/2008 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 29 lipca 2008 r., (Radnych obecnych na Sali obrad – 19).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 277/14, położonej w obrębie Łazy,
gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta
I.Pajewska - Iszczyńska. I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała, że nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 277/14, stanowiącej istniejącą drogę
(ul. Słowicza), położonej w obrębie Łazy, gmina Lesznowola jest zgodne z wnioskiem
współwłaścicieli w/w nieruchomości.
2/ Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 277/14, położonej
w obrębie Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
3/ Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformowal, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 277/14, położonej
w obrębie Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński
3/ Przewodnicząca RG . Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 277/14, położonej w obrębie Łazy, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński i zaproponowała dyskusję.
4/ W dyskusji udział wzięli Radni : M. Kania, B. Soszyński, M. Wilusz.
5/ Głosami : z – 19, p – 0, w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 20/III/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola
prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 277/14, położonej w obrębie Łazy, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński (Radnych obecnych na Sali obrad – 19).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
nieodpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 40/2, położonej w obrębie Janczewice.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
I. Pajewska Iszczyńska. Za-ca Wójta I. Pajewska – Iszczyńska poinformowała, że
wyrażenie zgody na ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu
na rzecz Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Raszynie – na części
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 40/2, dla której Sąd Rejonowy

w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą WA1I/00004373/3, stanowiącej własność
Gminy Lesznowola, położonej w obrębie Janczewice, polegającej na udostepnieniu
Rejonowej Spółdzielni gruntu na lokalizację przyłącza kanalizacyjnego o średnicy
160 mm i długości 23m o łącznej powierzchni 3,68m² . Podjęcie przez Radę Gminy
Lesznowola przedmiotowej uchwały podyktowane jest potrzebą budowy sieci
kanalizacyjnej oraz zgodnie jest z wnioskiem inwestora.
2/ Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 40/2, położonej w obrębie Janczewice.
3/ Przewodniczący KPG KPPR i U M. Kania poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 40/2, położonej w obrębie Janczewice.
4/ Przewodnicząca RG b. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu
na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 40/2,
położonej w obrębie Janczewice i zaproponowała dyskusję jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 21/III/2018
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu
na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 40/2,
położonej w obrębie Janczewice (Radnych obecnych na Sali obrad – 19).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Cukiernicza
w Kolonii Lesznowola i Nowej Woli.
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. Cukiernicza drodze oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działki: nr 21/1, nr 22/6 i nr 22/12 położone w obrębie Kolonia
Lesznowola oraz działki nr 485/2, nr 486/6 nr 510/10 i nr 513/14 położone w obrębie
Nowa Wola stanowiące własność Gminy Lesznowola jest zgodne z ustawą z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Cukiernicza w Kolonii Lesznowola i Nowej Woli.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Cukiernicza w Kolonii Lesznowola i Nowej Woli.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
nadania nazwy drodze – ul. Cukiernicza w Kolonii Lesznowola i Nowej Woli
i zaproponowała dyskusję jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : z – 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 22/III/2018
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Cukiernicza w Kolonii Lesznowola
i Nowej Woli (Radnych obecnych na Sali obrad – 19).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze Ustronna
w Wilczej Górze.
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. Ustronna drodze położonej w obrębie Wilcza Góra stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 46/6 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 Ustronna
w Wilczej Górze.
3/ Przewodniczący KPPR i U pozytywnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze ul. Ustronna w Wilczej Górze.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
nadania nazwy drodze ul. Ustronna w Wilczej Górze i zaproponowała dyskusję, jednak
żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : z – 19, p – 0 w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 23/III/2018
w sprawie nadania nazwy drodze Ustronna w Wilczej Górze (Radnych obecnych na Sali
obrad – 19).

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Kwitnącej
Wiśni i Zaściankowa w Łoziskach.
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. Kwitnącej Wiśni drodze oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działki: 53/24, 55/8, 57/10, 62/11, 73/5, 75/4, 84/12 i 86/8, położone
w obrębie Łoziska stanowiące własność Gminy Lesznowola jest zgodne ustawą z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Przedmiotowe działki leżą w ciągu
istniejącej drogi o nazwie ulica Kwitnącej Wiśni. Nadanie nazwy – ul. Zaściankowa
drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 17/13, 55/10,
498, 62/13, 73/11 i 84/23, położone w obrębie Łoziska stanowiące własność Gminy
Lesznowola jest zgodne ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
Przedmiotowe działki leżą w ciągi istniejącej drogi o nazwie ulica Zaściankowa.
Zatem nadanie w/w nazw jest w pełni uzasadnione.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski, poinformował, że KPS RG pozytywnie
Zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy
drogom – ul. Kwitnącej Wiśni i Zaściankowa w Łoziskach.
3/ Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drogom
– ul. Kwitnącej Wiśni i Zaściankowa w Łoziskach.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
nadania nazwy drogom – ul. Kwitnącej Wiśni i Zaściankowa w Łoziskach
i zaproponowała dyskusję jednak, żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : 19, p – 0 , w – 0 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 24/III/2018 w sprawie
nadania nazwy drogom – ul. Kwitnącej Wiśni i Zaściankowa (Radnych obecnych na Sali
obrad – 19).

19. Przyjęcie Protokołu nr 1/R/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak i zaproponowała dyskusję.
2/ Dyskusja : brak.
3/ Głosami : z – 19, p – 0 w – 0 Rada Gminy przyjęła Protokół Nr 1 z dnia 23 listopada
2018 roku (Radnych obecnych na Sali obrad – 19).
20. Przyjęcie Protokołu Nr 2/ R/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak i zaproponowała dyskusję.
2/ Dyskusja : brak.
3/ Głosami : z – 19, p – 0 w – 0 RG przyjęła Protokół Nr 2/R/2018 z dnia 28 listopada

2018 roku (Radnych obecnych na Sali obrad – 19).

21. Sprawy różne.
1.Radny B. Soszyński wnosi o zainicjowanie prac Komisji Statutowej z uwagi na to, że
zaszło wiele zmian wynikających z ustawy o samorządzie.
2. Radna J. Gawęda zwraca uwagę na fakt, że chodniki przy Placu Zabaw w Nowej
Iwicznej
przy ulicy Zimowej notorycznie są nieodśnieżane i prosi o interwencję w tej sprawie.
3. Radna M. Maciejak wnosi na ręce Przewodniczącej RG B. Korlak interpelację.
4. Sołtys M. Walczak pyta czy Sołtysi są zobowiązani do wieszania na tablicach sołeckich
plakatów różnych podmiotów.
5. Wójt M. J. Batycka – Wasik udzieliła odpowiedzi na pytania określone w pkt. 1,2 i 4 .
6. Radny Ł. Grochala wnosi o postawienie fotoradaru na skrzyżowaniu w Łazach
z Al. Krakowską z uwagi na tragiczny wypadek, który miał tam miejsce.
7. Radna M. Maciejak wnosi o wysłanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
w sprawie usprawnienia działania świateł na skrzyżowaniu ulic Łączności
Al. Krakowskiej w Łazach.
8. Radna Aneta Kochanowska – Cydzik zgłasza wniosek jw.
9. Sołtys Adam Gawrych sprawujący rolę Prezesa Gminnej Spółki Wodnej składa
podziękowania Radzie Gminy za przyznanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej.
22. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak
Protokołowała:
Anna Baron

