BRG-0002.VII.2019

Protokół Nr VII/R/2019
z sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 18 kwietnia 2019r.

1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca RG Bożenna Korlak , stwierdzając quorum
niezbędne do podejmowania decyzji ( lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu).
Obsługa prawna sesji – mec. Marek Krześniak.

2.

Przedstawiciele Oświaty – Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lesznowoli obecni na
sesji Rady Gminy złożyli podziękowanie Pani Wójt i Radnym za dotychczasową opiekę i
utrzymanie placówek oświatowych na bardzo dobrym poziomie, a także
złożyli życzenia Świąteczne dla Pani Wójt , Radnym i Sołtysom .

3. Na posiedzeniu obecne były : Patrycja Tetla i Julita Ilczyszyn , którym zostały wręczone
dyplomy wraz z gratulacjami za osiągnięcia sportowe w bieganiu górskim.
W posiedzeniu wzięło udział 19 Radnych.
Obecni:
1. Małgorzata BOBROWSKA
2. Konrad BOROWSKI
3. Tomasz FILIPOWICZ
4. Justyna GAWĘDA
5. Grzegorz GONSOWSKI
6. Łukasz GROCHALA
7. Marcin KANIA
8. Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
9. Bożenna KORLAK
10. Grzegorz KWIATKOWSKI
11. Anna LASEK
12. Krzysztof ŁUPIŃSKI
13. Magdalena ŁYSZCZ
14. Marta MACIEJAK
15. Izabela MAŁEK
16. Bożena OBŁUCKA

17. Piotr OSIŃSKI
18. Bartłomiej SOSZYŃSKI
19. Dorota VASILOPOULOU
20. Mirosław WILUSZ
21. Jerzy WIŚNIEWSKI.
4.Na sesji obecni byli sołtysi ( lista obecności sołtysów stanowi zał. nr 2 do protokołu).
5.Rozpatrzono sprawę porządku obrad sesji i stwierdzenie quorum.
1) Przewodnicząca RG Bożenna Korlak poinformowała ,iż materiały dotyczące obrad sesji
Rady Gminy Lesznowola zostały przekazane Radnym do wiadomości w terminie
określonym w Statucie ( komplet materiałów na sesję Rady Gminy stanowi zał. nr 3 do
protokołu).
2) ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Rada
Gminy przyjęła proponowany porządek obrad.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
6. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 11 marca 2019r. do 04 kwietnia
2019r.
1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG Bożenna Korlak i Wójt Gminy M. J.
Batycka – Wąsik.
Wójt Gminy M.J. Batycka – Wąsik poinformowała , iż w okresie od 11 marca 2019r.
do 04 kwietnia 2019 podjęła 16 zarządzeń Wójta Gminy w bieżących sprawach gminy.
2) Radny M. Wilusz wnioskuje o nie odczytywanie treści sprawozdania Wójta Gminy ,
gdyż każdy Radny miał możliwość zapoznania się z treścią sprawozdania we
wcześniejszym terminie.
Wyniki głosowania
3) ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
wniosek został przyjęty.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy za okres od 11 marca 2019r. do 04 kwietnia
2019r.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Wójta miny za okres od 11 marca 2019 do 04
kwietnia 2019r.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach
podejmowanych w okresie miedzy sesjami.
1)Przewodnicząca RG Bożenna Korlak uczestniczyła :
- w debacie Europejskiej w dniu 19 marca 2019r.
- w Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie w dniu 22
marca 2019r.
- w Forum dla Mazowsza – Mazowsze w Europie po 2020r.
Informacje przyjęto do wiadomości.
8. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033.
1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG Bożenna Korlak i Skarbnik Gminy
E. Obłuska.
Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018 – 2033.

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z
dnia 19 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033) zmienia się w sposób
następujący:
Plan dochodów zwiększa się z kwoty 234.488.170,-zł do kwoty
235.059.984,-zł tj. o kwotę 571.814,-zł, która wynika:
a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 576.976,-zł z tytułu:
- ochotnicze straże pożarne– 587,-zł
- administrację publiczną 3.000,-zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 25.267,-zł

- wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich 544.222,-zł

- rodzina 900,-zł

- gospodarka odpadami komunalnymi 3.000,-zł

b) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5.162,-

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 261.087.647,-zł do kwoty 268.122.289,tj. o kwotę 7.034.642 ,-zł, która wynika:
a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 42.995,-zł przeznaczoną na:
- administracja publiczna 19.215,-zł
- projekt unijny pn. „ Szkoła bliżej nauki” – 3.780,-zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.000,-zł
b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.752.637,-zł przeznaczoną
na:

- podatek od towarów i usług (VAT) – 973.612,-zł

- administrację publiczną 122.220,-zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego 91.267,-zł

- oświatę i wychowanie 2.417.694,-zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.000,-zł

- pomoc społeczna - projekty unijne – 294.767,-zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 215.000,-zł

- świadczenia rodzinne i wychowawcze 1.869,-zł

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.546.208,-zł
- kulturę fizyczną – 70.000,-zł

c) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.325.000,-zł
przeznaczoną na :

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 150.000,zł,

- transport i łączność (Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
630.000,-zł

- gospodarkę mieszkaniową – 29.000,-zł

- oświatę i wychowanie - 305.000,-zł

- budowę oświetlenia – 211.000,-zł

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 6.462.828,-zł. Deficyt po zmianach wynosi
33.062.305,-zł.
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
w kwocie 18.499.477,-zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł
3) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.662.828,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 6.462.828,-zł z tytułu wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.562.828,-zł z następujących tytułów:
w kwocie 4.900.000,-zł na sfinansowanie
1) z zaciąganych pożyczek
planowanego deficytu budżetu gminy
2) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez
gminę w kwocie 24.000.000,-zł na:
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.500.523,-zł tj.:
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.100.523,-zł
- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 3.900.000,-zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 18.499.477,-zł
3) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 9.662.828,-zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące
zmiany:
1)

2)

3)

W poz. 1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn. „Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
"Virtual WOF" zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 5,-zł. Ustala się limity
w 2019r. – 8.920,-zł, w 2020 r. – 8.915,-zł, w 2021r. -8.915,-zł. Łączne nakłady
inwestycyjne ulegają zwiększeniu o 5,-zł i wynoszą 35.665,-zł.

W poz. 1.1.1.3 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Mysiadło 049238 - K1 - "Nauczyciel nowej
generacji" zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 4.974,-zł. Ustala się limity
w 2019 r. – 62.892,-zł, w 2020 r. -24.785,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą
pozostają na niezmienionym poziomie - 92.203,-zł.
W poz. 1.1.1.4 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,, Szkoła Mysiadło 038740/1 K2 Partnerstwo strategiczne współpraca szkół" o łącznych nakładach inwestycyjnych
105.671,-zł, z okresem realizacji w latach 2017-2019. Ustala się limit w 2019r. - 44.210,zł. Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia, które planowano zakończyć w 2018r.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

W poz. 1.1.1.5 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Mroków - Szkoła bliżej nauki" zmniejsza się
nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę 478,-zł. Ustala się limit
w 2019r. – 5.516,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie
i wynoszą 101.091,-zł.
W poz. 1.1.1.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,, Szkoła Mroków 036158 K1 - Na
styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej" o
łącznych nakładach inwestycyjnych 256.397,-zł, z okresem realizacji w latach 20172019. Ustala się limity w 2019r. 1.843,-zł. Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia,
które planowano zakończyć w 2018r.

W poz. 1.1.1.7 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Nowa Iwiczna 035974/2 K2 - Partnerstwo
strategiczne -współpraca szkół"" zwiększa się nakłady inwestycyjne w 2019r. o kwotę
4.161,-zł. Ustala się limit w 2019r. – 37.136,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają
zmianie i wynoszą 88.051,-zł

W poz. 1.1.1.8 w przedsięwzięciu ,, Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest
ok" zwiększa się limit w 2019 r. o kwotę – 142.495,-zł. Ustala się limity w 2019r.171.119,-zł i w 2020r. – 7.000,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie i
wynoszą 178.119,-zł.

W poz. 1.1.1.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,, Szkoła Nowa Iwiczna 036587 K1 "Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli" o
łącznych nakładach inwestycyjnych 241.879,-zł, z okresem realizacji w latach 2017-2019.
Ustala się limity w 2019r.- 33.593,-zł Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia, które
planowano zakończyć w 2018r.

W poz. 1.1.1.10 w przedsięwzięciu pn. ,, Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - "Partnerstwo
strategiczne -współpraca szkół" o łącznych nakładach inwestycyjnych 163.321,-zł, z
okresem realizacji w latach 2017-2020. Ustala się limity w 2019r. - 82.173,-zł i w 2020r. 25.000,-zł.

W poz. 1.1.1.12 w przedsięwzięciu ,, Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych
uczniów z Gminy Lesznowola” zwiększa się limit w 2019 r. o kwotę – 161.683,-zł. Ustala
się
limity
w
2019r.780.472,-zł,
w
2020r.
–
334.393,-zł
i w 2021r. – 103.672,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 1.218.537,-zł.

W poz. 1.1.1.13 w przedsięwzięciu ,, Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z
autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” zwiększa się limit
w 2019 r. o kwotę – 7.029,-zł. Ustala się limity w 2019r.- 69.610,-zł. Łączne nakłady
inwestycyjne wynoszą 129.150,-zł.
W poz. 1.1.1.14 wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Nowa jakość pomocy - wdrażanie
usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” o
łącznych nakładach inwestycyjnych 441.375,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2020.
Ustala się limity w 2019r. 223.125,-zł i w 2020r. 218.250,-zł.
W poz. 1.1.1.15 wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Socjodrama jako narzędzie
profilaktyki i przemocy" o łącznych nakładach inwestycyjnych 129.150,-zł,
z okresem realizacji w latach 2019-2020. Ustala się limity w 2019r. 64.613,-zł
i w 2020r. 50.712,-zł.

Ponadto Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła autopoprawkę : po stronie
dochodów – część subwencji oświatowej o kwotę 471.703zł, postronnie wydatków –
transport i łączność o kwotę w wysokości 467.174 zł. , w dziale Bezpieczeństwo
publiczne o kwotę 4.529 zł.
3)Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, iż KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawkami.
4)ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 82/VII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019 – 2033.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
9. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
1)Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła projekt w/w uchwały .
Proponując następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.
§ 1.
1. Zwiększenie planu dochodów :
1) W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę
587,-zł refundacja kosztów naprawy bieżni
2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe pr. 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 47.878,-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. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 48.245,-zł.
§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o kwotę 135.808,-zł
§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o kwotę 24.553,-zł
3) W dziale 855 –Rodzina rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 0690 –
Wpływy z rożnych opłat o kwotę 900,-zł opłata za rejestrację żłobka.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków
1) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz.75075 – Promocja j.s.t.
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę
3.000,-zł darowizna na promocję.

Wydatki w rozdz.75075 – Promocja j.s.t. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 3.000,-zł
2) W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami o kwotę 25.267,-zł
Wydatki o kwotę 91.267,-zł w tym 25.267,-zł na zadania zlecone:
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.008,-zł
w tym zlecone 1.658,-zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.586,-zł w tym zlecone 236,- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 63.945,-zł
w tym zlecone 9.645,-zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.898,-zł
w tym zlecone 8.398,-zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.830,-zł
w tym zlecone 5.330,-zł
Gmina przeznacza własne środki w kwocie 66.000,-zł
3) W dziale 852 – Pomoc społeczna
-rozdz. 85295 – Pozostała działalność – projekt unijny pn. „ Nowa Jakość pomocy – wdrażanie
usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli”
§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o kwotę 223.125,-zł
Wydatki w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Nowa jakość
pomocy wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lesznowoli” o kwotę 223.125,-zł w tym:
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.136,-zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.675,-zł §
4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.814,-zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 78.200,-zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.700,-zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,-zł

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
na kwotę 33.600,-zł
Celem projektu jest oddzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług
z uwzględnieniem działań zmierzających do jak największej efektywności w pracy
socjalnej (poz. 2.14 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – projekt unijny pn. „Socjodrama jako
narzędzie profilaktyki i przemocy”
§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o kwotę 60.924,-zł
§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. o kwotę 3.689,-zł
Wydatki w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Socjodrama
jako narzędzie profilaktyki i przemocy" o kwotę 64.613,-zł w tym:
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.063,-zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.608,-zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.364,-zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 446,-zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.055,-zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 64,-zł
§ 4417 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 136,-zł
§ 4419 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 8,-zł
§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej na kwotę 9.306,-zł
§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej na kwotę 563,-zł
Projekt jest nowatorskim rozwiązaniem zapobiegającym przemocy w rodzinie wobec
osób starszych. (poz. 2.15 w tabeli Nr 3)
4) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002- Gospodarka
odpadami komunalnymi § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej o kwotę 3.000,-zł darowizna na konkurs ekologiczny.
Wydatki w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 4210 - Zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 3.000,-zł (poza systemem gospodarki odpadami).

3. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 –
Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane-treningowe dla
osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji"

§ 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 5.162,-zł.
Rozliczenie projektu unijnego pn. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z
autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”.

4.

Zmniejszenie planu wydatków:
1) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023- Urzędy gmin – projekt
Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF”
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.132,-zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.783,-zł
- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
o kwotę 10.300,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170- Wynagrodzenia
bezosobowe o kwotę 10.300,-zł
2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „szkoła Mroków - Szkoła
bliżej nauki” o kwotę 3.780,-zł w tym :
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 415,-zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 327,-zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 28,-zł
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.820-zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.190,-zł (poz. 2.5 w tabeli Nr 3)

5. Zwiększenie planu wydatków:
1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,-zł
przeznaczoną na zadanie pn. „Łoziska – Budowa sieci wodociągowej
w ul. Fabrycznej i ul. Złotych Łanów – I etap”. ( tabela 2a)
2) W dziale 600 - Transport i łączność
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,-zł
przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka – Budowa ul. Jodłowej – III etap”
( tabela 2a).
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500.000,-zł
przeznaczoną na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”
(tabela 2a).
3) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 973.612,-zł z przeznaczeniem na podatek
VAT od nieruchomości Zamienie dz. nr 8/13
§ 6050 – Wydatki
inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 29.000,-zł
przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola – Budowa ogrodzenia terenu
komunalnego dz. nr. 9/13” (tabela 2a). Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne.
4) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – projekt Virtualny
Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF” o kwotę 8.920,-zł tym:
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.960,-zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.490,-zł

§ 4117 –Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.025,-zł
§ 4119 –Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 260,-zł
§ 4127 –Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 147,- zł
§ 4129 –Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 38,- zł
- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz
rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 40.000,-zł
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę
60.000,-zł przeznaczona na opłaty na rzecz stowarzyszeń
5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.042.424,-zł w tym:
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 309.424,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 400.000,-zł
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
28.000,-zł – za odpady komunalne
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę
305.000,-zł
przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – zakup
nieruchomości dz. nr. 31/5, 31/58, 1/59, 31/60 o pow. 0,3396 ha na cele
oświatowe (tabela 2a)
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „Szkoła Mysiadło 049238
- K1 - "Nauczyciel nowej generacji" o kwotę 4.974,-zł w tym:
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 100,-zł
§ 4171- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.274-zł
(poz. 2.3 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „Szkoła Mysiadło 038740/1
K2 -" Partnerstwo strategiczne współpraca szkół" o kwotę
44.210,-zł w tym:
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 619,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 88,-zł
§ 4171- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 895,-zł
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.663,-zł
§ 4241 – Zakup środków dydaktycznych o kwotę 12.000,-zł
§ 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.643,-zł
§ 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej na kwotę 8.302,-zł
(poz. 2.4 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „szkoła Mroków - Szkoła
bliżej nauki ” –o kwotę 3.302,-zł w tym:
§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.616,-zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 587,-zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 169,-zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 930,-zł
(poz. 2.5 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „Szkoła Mroków 036158
K1 - Na styku kultur- podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole
wielokulturowej" o kwotę 1.843,-zł w tym:
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 137,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 20,-zł
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.686,-zł
(poz. 2.6 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „Szkoła Nowa Iwiczna
035974/2 K2 - "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół"
o kwotę
4.161,-zł w tym:
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 168,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 26,-zł
§ 4171- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000-zł
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 52,-zł
§ 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 349,-zł
§ 4431 – Różne opłaty i składki o kwotę 186,-zł
§ 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na
kwotę 2.380,-zł
(poz. 2.7 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. Szkoła Nowa Iwiczna
048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" o kwotę 142.495,-zł w tym:
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.871,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych 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 na
kwotę 125.598,-zł
(poz. 2.8 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. Szkoła Nowa Iwiczna
036587
K1 - "Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych
i metodycznych nauczycieli" o kwotę 33.593,-zł w tym:
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.290,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 219,-zł

§ 4171- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.500-zł
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.410,-zł
§ 4241 – Zakup środków dydaktycznych o kwotę 1.000,-zł
§ 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na
kwotę 20.174,-zł
(poz. 2.9 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. Szkoła Lesznowola
038659/1 K2 - "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół"
o kwotę
19.009,-zł w tym:
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.086,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 155,-zł
§ 4171- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.320,-zł
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł
§ 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.100,-zł
§ 4431 – Różne opłaty i składki o kwotę 348,-zł
(poz. 2.10 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „Pociąg do wiedzy - zajęcia
edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola" o kwotę 161.683,-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. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
wydatków
klasyfikowanych
w
paragrafie
205
o
kwotę
39.762,-zł
( poz. 19 Zał. Nr 1 )
§ 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,
z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 41.528,-zł
( poz. 20 Zał. Nr 1 )
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.311,-zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.407,-zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.645,-zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.521,-zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.127,-zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 382,-zł
(poz. 2.12 w tabeli Nr 3)
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.000,zł przeznaczono na usługi RODO
- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.100.000,-zł przeznaczono na
dowożenie uczniów do szkół (nowy przetarg na II półrocze roku szkolnego)

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł – przygotowanie
pomieszczenia mroźniczego przy szkolnej kuchni w szkole w Łazach (zalecenie
Sanepidu).
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną
o kwotę 100.000,-zł - wzrost liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
( poz. 14 Zał. Nr 1 )
6) W dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi §
4220
–
Zakup
środków
żywności
o
kwotę
20.000,-zł
z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o
kwotę 20.000,-zł
7) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność - projekt
unijny pn. "Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych
matek na rzecz aktywnej integracji” o kwotę 7.029,-zł w tym:
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 ,-zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 428,-zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 23,-zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.635,-zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.744,-zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.847,-zł
(poz. 2.13 w tabeli Nr 3). Dochody otrzymane w 2018r.
7) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 208.000,-zł w tym:
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę
50.000,-zł - wzrost liczby dzieci w klubach dziecięcych ( poz. 29 Zał. Nr 1 )
§ 4260- Zakup energii o kwotę 104.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 54.000,-zł
- rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 7.000,-zł
8) W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85501- Świadczenia rodzinne
§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.500,-zł przeznaczoną na
zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ za 2018 rok

- rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 369,przeznaczoną na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2018 rok.
9) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90002
- Gospodarka odpadami komunalnymi "Obsługa systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi" § 4210 - Zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 12.400,-zł – zakup licencji
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 86.600,-zł – usługi pocztowe i obsługa
programu
- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.439.208,-zł w tym: przeznaczona na
odbiór odpadów komunalnych o kwotę 1.417.716,-zł i PSZOK – 21.492,-zł
- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł działania edukacyjne w zakresie
czystości powietrza
- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 211.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „ ŁoziskaBudowa oświetlenia ul. Złotych Łanów ( punkty świetlne)” (tabela 2a).
9) W dziale 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 70.000,-zł w tym:
a) Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw na realizację przez gminę zadań
istotnych dla sołectw w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2019” o kwotę 65.000,-zł dla:
- Nowa Wola zakup urządzeń zabawowych kwotę 10.000,-zł
- Stefanowo zakup urządzeń zabawowych kwotę 20.000,-zł
- Wola Mrokowska zakup urządzeń zabawowych kwotę 10.000,-zł
- Zgorzała zakup urządzeń zabawowych kwotę 15.000,-zł
- Zamienie zakup urządzeń zabawowych kwotę 10.000,-zł
b) Lesznowola zakup urządzenia orbitrek na plac zabaw przy ul. Gminnej
w Lesznowoli kwotę 5.000,-zł – darowizna banku
§ 2.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy

Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku - po zmianach określa tabela Nr 3
§ 3.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku - po zmianach określa tabela Nr 4

§ 4.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2019r. po zmianach określa
tabela Nr 5
§ 5.
Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach określa załącznik Nr 1
Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała , że na zakup nieruchomości na działkach
o
nr ewidn. 31/59,31/5,31/58, 31/60 planowanych pod szkołę w Nowej Iwicznej
zwiększa
się plan o kwotę 305.000 ( w tym 5000, na akt notarialny). Łączna wartość
nieruchomości
2.390.000 z czego 6000.000 zł. zostanie zapłacone w 2019 roku.
2)Skarbnik Gminy E. Obłuska wnosi o wprowadzenie autopoprawek do projektu
uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2019r. :
„ Zwiększenie planu dochodów w dziale 758- Rożne rozliczenia rozdz. 75801 – część
oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 471.703 zł.
Zwiększenie planu wydatków
a)W dziale 600 – Transoport i łączność rozdz. 6016- Drogi publiczne gminne § 4270 –
zakup usług remontowych o kwotę 461.174 zł.
b)W dziale 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75495 –
pozostała działalność § 3030 – Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.529
Przeznaczoną na wypłatę świadczenie rekompensującego odbyte ćwiczenia wojskowe.

( treść stanowi zał. do protokołu).
Głosowano w sprawie:
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na 2019r,
Wyniki głosowania
3)Głosami :ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Rada Gminy przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały RG w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2019r.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
4) Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, iż KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
wraz ze zgłoszona autopoprawką.
5)Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany
uchwały budżetowej i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
6)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 83/VII/2019 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na 2019r.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
10. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie udzielenia bonifikaty przy
sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na nieruchomości , oznaczonej w

ewidencji gruntów i budynków nr 57/5 , położonej w obrębie Mroków , gmina
Lesznowola wraz z przynależnym udziałem w prawie własności nieruchomości
gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku.
1)Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Z- ca Wójta Iwona
Pajewska – Iszczyńska.
Z- ca Wójta Iwona Pajewska – Iszczyńska poinformowała , iż udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 , usytuowanego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym znajdującym się na nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 57/5 położonej w obrębie Mroków , gmina Lesznowola wraz z
przynależnym udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej oraz w
częściach wspólnych budynku jest zgodne z art.68 ust.1pkt. 7, ust.1a i ust. b ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami , oraz uchwałą nr
666/XLVIII/2001 z dnia 30 października 2001r. w sprawie lokali mieszkalnych w
budynku komunalnym w Mrokowie ul. Marii Świątkiewicz 4 będącym własnością
Gminy Lesznowola.
2)Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, iż KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt w/w uchwały.
3) Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował, iż KPPR I U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
4)Przewodnicząca R B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
udzielenia bonifikaty przy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1,
usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na
nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/5 , położonej
w obrębie Mroków , gmina Lesznowola wraz z przynależnym udziałem w prawie
własności nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały ,jednak żaden z
Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5) Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 84/VII/2019 w sprawie udzielenia bonifikaty
przy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na nieruchomości ,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/5 , położonej w obrębie
Mroków , gmina Lesznowola wraz z przynależnym udziałem w prawie własności
nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA

11. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/254, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło.
1)Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Z- ca Wójta Iwona Pajewska
– Iszczyńska.
Z- ca Wójta Iwona Pajewska – Iszczyńska poinformowała, iż zbycie przedmiotowej
nieruchomości jest związane z zaplanowaną realizacją dochodów budżetu gminy w
2019r. oraz wnioskiem jej dzierżawy, który ma zawartą z Gmina Lesznowola umowę
dzierżawy na okres 30 lat.
2)Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, iż KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt w/w uchwały.
3)Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował, iż KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
4)Przewodnicząca RG B . Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 1/254, położonej w obrębie KPGO Mysiadło i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa
Sołtysów dyskusji nie podjął.
5)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 85/VII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr
1/254, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)

Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
12.Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "
Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Lesznowoli" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
II.Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5
Skuteczna pomoc społeczna.
1)Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka –
Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik ,iż pomoc społeczna aby była skutecznym i
nowoczesnym instrumentem w zabezpieczeniu usług społecznych , wymaga tworzenia jak
najbardziej optymalnych warunków w zakresie zarządzania tą sferą działalności. Dotyczy to
całego procesu , obejmującego m.in. planowanie, organizowanie , monitorowanie i ewaluację
obszaru pomocy społecznej. Szczególnie ważna rolę i znaczenie należy przypisać organizacji
pracy socjalnej , jako podstawowej usłudze pomocy społecznej . Dla prawidłowego
realizowania usługi pracy socjalnej i jej profesjonalizacji jedynym z kluczowych elementów
są właściwe warunki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
przystąpił do konkursu w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne Polityki Publiczne dla
rynku pracy , gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna i uzyskał
pozytywną ocenę.
Celem projektu jest oddzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług z
uwzględnieniem działań zmierzających do jak największej efektywności w pracy socjalnej. W
rezultacie nastąpi zmiana struktury GOPS poprzez wyodrębnienie Stanowisk /Zespołów i
przypisanie im ramowych zadań , a jednocześnie nastąpi poprawa jakości obsługi klientów
GOPS poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka , przy wykorzystaniu wiedzy , kwalifikacji i
umiejętności zatrudnionych pracowników socjalnych.
2)Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował , iż KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt w/w uchwały.
3)Przewodniczący KPG RG M.Wilusz poinformował, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała
projekt w/w uchwały.
4)Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zatwierdzenia
realizacji projektu „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli ,realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej II. Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 86/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli ,realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
II. Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji Działanie 2.5
Skuteczna pomoc społeczna
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz

GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
13. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2019 w
sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2019 roku.
1)Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Z- ca Wójta Iwona Pajewska –
Iszczyńska.
Z- ca Wójta Iwona Pajewska – Iszczyńska poinformowała ,iż w programie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Lesznowola w 2019 roku, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 68/VI/2019 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 19 marca 2019r. w rozdziale 6 pkt 4a i 5a należało dokonać korekty zapisu
i przygotować uchwałę zmieniającą .
Korekta zapisu w rozdziale 6 pkt 4a i 5a polega na zastąpieniu słowa „zameldowanie”
na „zamieszkanie” oraz wykreślenie wyrażenia „ wpis do dowodu osobistego”. Pomimo , że
definicja pobytu stałego może wydawać się zbieżna z definicją miejsca zamieszkania w
rozumieniu kodeksu cywilnego, to jednak fakt zameldowania nie przesadza o miejscu
zamieszkania. Co najwyżej uprawdopodobnia ,że w miejscowości , w której osoba fizyczna
jest zameldowana również po tym samym adresem zamieszkuje.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 wrzenia 2010 roku o ewidencji ludności zameldowanie w lokalu
służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu jedynie potwierdzenie faktu pobytu w
nowym lokalu. Nie ma zatem charakteru prawnie kształtującego , a jedynie normę
administracyjną wskazującą na to , że określona osoba ten obiekt zajmuje.
Obie przesłanki : przebywanie w danej miejscowości i zamiar stałego pobytu muszą wystąpić
łącznie , aby ustalić miejsce zamieszkania. A zatem fakt zamieszkania rodzi pewne prawa w
ty konkretnym przypadku jest to dofinansowanie przysługujące osobom fizycznym na zabiegi
kastracji , sterylizacji i oznakowania zwierząt, których są właścicielami. Członkami
wspólnoty samorządowej są stali Mieszkańcy Gminy, nawet jeśli nie dopełnili obowiązku
meldunkowego. Uchwała Rady Gminy określa natomiast wykaz dokumentów , na podstawie
których mieszkaniec otrzyma możliwość dofinansowania na ten cel.
2)Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt w/w uchwały.
3)Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował , iż KPPR i U pozytywnie zaopiniowała
projekt w/w uchwały.
4)Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała
projekt w/w uchwały.
5)Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca
uchwałę Nr 68/VI/2019 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w

2019 roku i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały ,jednak żaden
z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
6)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 87/VII/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr
68/VI/2019 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2019r.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
14) Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 43/V/2019
Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty , ustalenia stawki opłaty za pojemnik z
odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy , a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekracyjno – wypoczynkowe.
1)Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Z- ca Wójta Iwona Pajewska –
Iszczyńska.
Z- ca Wójta Iwona Pajewska – Iszczyńska poinformowała ,iż podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za
pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy , a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
, wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe , ma na celu dostosowanie zapisu §
1 w/w uchwały do wymogów obowiązującego prawa.
2)Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt w/w uchwały.
3)Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował, iż KPPR i U pozytywnie zaopiniowała
projekt w/w uchwały.
4) Przewodniczący KPG RG M. Wilusz poinformował , iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.

5)Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca
uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty , ustalenia
stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne oraz ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekracyjno –
wypoczynkowe i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały , jednak
żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
6)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 88/VII/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr
43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty , ustalenia stawki
opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekracyjno – wypoczynkowe
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
15. Rozpatrzono projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr
518/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2017r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Lesznowola ( rejon ul. Gminnej).

1)Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Z- ca Wójta Iwona Pajewska –
Iszczyńska.
Z- ca Wójta Iwona Pajewska – Iszczyńska poinformowała, iż projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 518/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2017r.w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon ul. Gminnej) wynika z potrzeby
korekty granicy obszaru objętego procedurą sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego , ze względu na istniejącą i projektowaną drogę
wojewódzką DW 721.
2)Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował, iż KPPR i U pozytywnie zaopiniowała
projekt w/w uchwały.

3)Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca
uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 518/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2017r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
( rejon ul. Gminnej) i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały ,
jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 89/VII/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady
Gminy Lesznowola Nr 518/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2017r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
( rejon ul. Gminnej)
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
16. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola.
1)Sprawę przedstawiły Przewodnicząca RG B. Korlak i Z- ca Wójta Iwona Pajewska –
Iszczyńska.
Z-ca Wójta Iwona Pajewska Iszczyńska przedstawiła graficznie i merytorycznie w.w projekt
uchwały.
Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ograniczenie zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej oraz rozbudowa usług publicznych.
2)Kierownik Ref. RUP E. Gurtowska wprowadza następujące autopoprawki :
- w § 15 pkt 1 lit.b tirent 3 dopisanie „ magazyny na terenie o symbolu numerowym i
literowym 4UM”,
- w § 15 pkt 2 dopisanie lit e o treści ‘magazynów poza terenami o symbolu numerowym i
literowym 4 UM,
- zmianę w § 15 pkt 4 lit tiret 2 z 11 m na 10m,
- na rysunku planu wprowadzić nową jednostkę planistyczną o symbolu numerowym i
literowym 4 UM,

- o uwzględnienie przedmiotowych zmian w rozstrzygnięciu uwag do projektu planu
stanowiących załącznik nr 2.
3)Przewodniczący KPPR i U M . Kania poinformował, iż KPPR i U pozytywnie zaopiniowała
projekt w/w uchwały.
4)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała autopoprawki określone w ppkt.
2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
5)Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował, iż KPPR i U pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola.
6)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała sposób rozstrzygniecie uwag
złożonych do niniejszego projektu uchwały.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA

7)Przewodniczą RG B. Korlak poinformowała , iż sposób procedowania w kwestii
uchwalania przez Radę Gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
zawarty w art. 20 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Przewodnicząca przedstawiła treść zaświadczenia w formie wypisu i wyrysu ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola.
8)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu uchwały ze
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,

Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
9)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała sposób realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej .
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
10) Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden
z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
11)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 90/VII/2019 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
17. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola.
1)Sprawę przedstawiły :Przewodnicząca RG B. Korlak i Z-ca Wójta Iwona Pajewska –
Iszczyńska.
Z- ca Wójta Iwona Pajewska – Iszczyńska przedstawiła merytorycznie i graficznie ww.
projekt uchwały. Powyższy projekt uchwały RG jest następstwem podjętej uchwały Nr
433/XXXI/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola – rejon
ul. Postępu. Zmiana funkcji zagospodarowania przestrzennego jest zgodna z wnioskami
mieszkańców.
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa
Wola nie wpłynęły żadne uwagi.

2)Przewodniczący KPPR i U M. Kania poinformował, iż KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola.
3)Głosami : ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu uchwały ze
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
4)Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała sposób realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (zał. nr 3 uchwały)
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
5)Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Nowa Wola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden
z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
6)Głosami : ZA : 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 91/VII/2019 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Nowa Wola.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof ŁUPIŃSKI

NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
18.Przyjęcia Protokołu Nr VI/R/2019 z dnia 19 marca 2019r.
1)Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2)Głosami :ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2 Rada Gminy przyjęła Protokół Nr VI/R/2019 z dnia 19 marca 2019r.

Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Marcin KANIA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Mirosław WILUSZ, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Bożena OBŁUCKA
19. Sprawy różne.
1)Radny M. Wilusz przedstawił interpelację w sprawie rekompensacyjnego pokrycia
utraconych wynagrodzeń protestującym nauczycielom poprzez przyznanie przez Wójta
Gminy Lesznowola lub dyrektorów gminnych szkół i placówek oświatowych nagród
nauczycielom biorącym czynny udział w strajku ( treść interpelacji stanowi zał. nr 4 do
protokołu).
2)Radny B. Soszyński przedstawił wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczący
podjęcia przez Radnych Gminy Lesznowola uchwały podniesienia uposażeń nauczycieli w
Gminie o 15% wynagrodzenia zasadniczego ( treść wniosku stanowi zał. nr 5 do protokołu).
3)Radni ; Ł. Grochala i B. Soszyński poruszyli sprawę dot. finansowania Klubów
Sportowych.
4)Radna M. Maciejak poinformowała ,iż do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi na swój
wniosek w sprawie ogłoszeń o zebraniach sołeckich na Facebook.
5)Przewodnicząca RG B. Korlak udzieliła odpowiedzi na pytanie określone w ppkt.3 i
ppkt.4.
6)Radna M. ŁYSZCZ zwraca się z pytaniem odnośnie jakie są podjęte działania w sprawie
nie przyjętych dzieci do przedszkoli.
7)Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik udzieliła odpowiedzi na pytanie określone w ppkt.6, iż
sprawa ta będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej.
8)Radny J. Wiśniewski poinformował ,iż spotkanie z Klubami Sportowymi odbyło się w
dobrej atmosferze.
9)Radna M. Bobrowska poinformowała ,iż złożyła wniosek o nadanie nazwy ulicy w
Magdalence „Więźniów Pawiaka”.

10)Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Lesznowoli zwraca się z prośbą, aby na
posiedzenia KPPR i U był zapraszany sekretarz GSW.
11)Sołtys M. Walczak poruszył sprawę dotycząca korzystania z boiska w Zamieniu przez
mieszkańców.

20.Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak złożyła życzenia Świąteczne dla wszystkich
Radnych , Sołtysów i pracowników Samorządowych.

21.Posiedzenie zamknęła Przewodnicząca RG B. Korlak.
Protokołowała : Irena Liwińska.

Przewodnicząca Rady Gminy
Bożenna Korlak

