BRG.0012.XII.2017

Protokół Nr XII/R/2019
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 11 lipca 2019r.
1. Przewodnicząca RG Bożenna Korlak otworzyła XII sesję Rady Gminy Lesznowola,
stwierdzając prawomocność obrad / lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu/.
Obrady rozpoczęto 11 lipca 2019 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 13:20 tego samego dnia.

Obsługa prawna Sesji – Pan mecenas Marek Krześniak.
W posiedzeniu wzięło udział 18 członków.
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

2. Na posiedzeniu obecni byli sołtysi. / lista obecności stanowi zał. nr 2 do protokołu/.
3. Przyjęcie porządku obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż materiały dotyczące obrad sesji zostały
przekazane Radny do wiadomości w terminie określonym w Statucie Gminy.
2/ Zastępca Wójta Gminy I. Pajewska-Iszczyńska wnosi o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały RG zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 279/XXI/2016 z dnia
13 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie.
3/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Rada Gminy przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonym wnioskiem.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz

GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (4)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Grzegorz KWIATKOWSKI, Mirosław WILUSZ

4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 18 czerwca 2019r. do
02 lipca 2019r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójt I. Pajewska-Iszczyńska poinformowała, iż w okresie od 18
czerwca 2019r. do 2 lipca 2019r. zostało podjętych 7 zarządzeń w bieżących sprawach gminy.
2/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Lesznowola za okres od 18 czerwca 2019r. do 02
lipca 2019r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (4)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Grzegorz KWIATKOWSKI, Mirosław WILUSZ

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż w okresie miedzy sesjami nie
podejmowała działań.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta przedstawiła ww projekt uchwały RG. Projekt uchwały związany
jest z koniecznością doprecyzowania jej zapisów do przepisów aktualnie obowiązującego
prawa (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r.) dotyczy wydzielenia
z dotychczas zbieranych łącznie odpadów ulegających biodegradacji odrębnej frakcji
odpadów - BIO, zawierającej odpady kuchenne pochodzenia roślinnego oraz określenia
częstotliwości odbioru tej frakcji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Okres oraz
częstotliwość odbierania pozostałości po wydzieleniu frakcji BIO zawierających odpady
zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów nie ulega zmianie. Projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Piasecznie z siedzibą w Chylicach.
2/ Wiceprzewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3/Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU RG
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4/ Wiceprzewodnicząca KPS RG I. Małek poinformowała, iż KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa Sołtysów i Państwa Radnych
dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 119/XII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (4)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Grzegorz KWIATKOWSKI, Mirosław WILUSZ

7. Rozpatrzenie projektu uchwały RG zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lesznowola stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 492/XXXIV/2017 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 519/XXXVI/2017 oraz
uchwałą Nr 704/XLIX/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lesznowola ma na celu dostosowanie zapisów Regulaminu do
wymogów obowiązującego prawa (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) oraz uchwały Nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. Sejmiku
województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
Projekt uchwały dotyczy obowiązku wydzielenia z dotychczas zbieranych łącznie odpadów
ulegających biodegradacji, odrębnej frakcji odpadów - BIO, zawierającej odpady kuchenne
pochodzenia roślinnego oraz określenia częstotliwości odbioru tej frakcji selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych. Okres oraz częstotliwość odbierania pozostałości po
wydzieleniu frakcji BIO zawierających odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów
zielonych i ogrodów nie ulega zmianie.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piasecznie z siedzibą w Chylicach.

2/ Wiceprzewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU RG
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
3/ Wiceprzewodnicząca KPS RG I. Małek poinformowała, iż KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lesznowola i zaproponowała dyskusję. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów
dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 120/XII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (4)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Grzegorz KWIATKOWSKI, Mirosław WILUSZ

8. Rozpatrzenie projektu uchwały RG 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 innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta Przedstawiła ww projekt uchwały RG Zmiana wysokości stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości wynika z obowiązku zbilansowania dochodów i wydatków systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. W wyniku zawartego w dniu 14 kwietnia 2019 r. aneksu do umowy Nr
RZP.272.5.05.14.2017 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z
terenu Gminy Lesznowola, miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Lesznowola wzrósł z 486 395 zł brutto do kwoty 700 000 zł
brutto. W związku z podpisanym aneksem, okres obowiązywania umowy uległ skróceniu do
dnia 31 lipca 2019 r. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu
Gminy Lesznowola w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wpłynęły 4 oferty.
Wśród złożonych ofert, najniższa zaoferowana cena okazuje się być wyższa o 482 114 zł/
mies. brutto w stosunku do ceny wynikającej z aneksu do obowiązującej obecnie umowy.
Sytuacja ta spowodowana jest rosnącymi lawinowo kosztami zagospodarowania odpadów w
Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz wzrostem opłaty
marszałkowskiej za składowanie odpadów ze 170 zł/t w roku bieżącym do 270 zł/t w 2020 r.

Biorąc więc pod uwagę wzrost kosztów w okresie obowiązywania aneksu do umowy tj. od 1
kwietnia do 31 lipca br. oraz kolejny wzrost kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów
wynikający z przedstawionej najkorzystniejszej oferty cenowej za okres od 1 sierpnia br. do
31 grudnia 2020 r., w celu zbilansowania dochodów i wydatków systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, konieczne jest podwyższenie dotychczasowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:
1) za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
podwyżka o 7,85 zł/m3 (dotychczasowa stawka 4,00 zł/m3 zostaje podwyższona do kwoty
11,85 zł/m3 wody);
2) za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany):
podwyżka o 15,70 zł/m3 (dotychczasowa stawka 8,00 zł/m3 zostaje podwyższona do kwoty
23,70 zł/m3 wody);
3) za odpady komunalne odbierane z nieruchomości niezamieszkałych:
podwyżka dotychczasowej opłaty za pojemnik/ prasokontener (obowiązującej odpowiednio
dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/nieselektywny) o 200% w zależności od
pojemności pojemnika/prasokontenera).
Wprowadzenie przedstawionych powyżej stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązywać będzie od dnia 1 września 2019 r.
2/ Wiceprzewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG 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 innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
3/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG 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 innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
4/ Wiceprzewodnicząca KPS RG I. Małek poinformowała, iż KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG 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 innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG 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 innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały. W dyskusji udział wzięli Radni: B. Soszyński, Ł.

Grochala, A. Lasek, Skarbnik Gminy E. Obłuska.
6/ Głosami: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 121/XII/2019 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 innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (14)
Małgorzata BOBROWSKA, Justyna GAWĘDA, Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Piotr OSIŃSKI
NIEOBECNI (4)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Grzegorz KWIATKOWSKI, Mirosław WILUSZ

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
uchwały określającej na terenie gminy Lesznowola zasady i warunki usytuowania
obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą
być wykonane.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I Pajewska – Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
W związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu poprzez wejście w życie ustawy z
dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw zwanej potocznie ustawą krajobrazową
dającą możliwość uchwalenia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów
budowlanych z jakich mogą być wykonane, mając na celu uporządkowanie przestrzeni
konieczne jest podjęcie uchwały rozpoczynającej prace nad kodeksem krajobrazowym
w gminie Lesznowola. Projekt uchwały ma charakter intencyjny i jest pierwszym krokiem,
będącym formalnym rozpoczęciem prac, który jest wymagany przez art. 37b ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały
określającej na terenie gminy Lesznowola zasady i warunki usytuowania obiektów małej
architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardy
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
do sporządzenia uchwały określającej na terenie gminy Lesznowola zasady i warunki
usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być
wykonane i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały . Jednak żaden
z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
3/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 122/XII/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
uchwały określającej na terenie gminy Lesznowola zasady i warunki usytuowania

obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą
być wykonane.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (4)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Grzegorz KWIATKOWSKI, Mirosław WILUSZ

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RG zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola
nr 279/XXI/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Zamienie.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG
Projekt uchwała Rady Gminy Lesznowola zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola
Nr 279/XXI/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Zamienie wynika z potrzeby dostosowania procedury planistycznej do aktualnie
obowiązujących przepisów prawa.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola nr
279/XXI/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Zamienie.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę
Rady Gminy Lesznowola nr 279/XXI/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Zamienie i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: z - ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 123/XII/2019 zmieniający projekt uchwały Rady Gminy
Lesznowola nr 279/XXI/2016 zz dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Zamienie.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (4)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Grzegorz KWIATKOWSKI, Mirosław WILUSZ

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zakłady
Zamienie.

1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Obszar którego dotyczy plan jest obszarem szczególnym dotyczy inwestycji „ Kampus+”. Jest
to projekt realizowany przez konsorcjum naukowo-biznesowe reprezentowane Politechnikę
Warszawska. Do udziału w konsorcjum została zaproszona Gmina Lesznowola, gospodarz
terenu, na którym realizowany będzie projekt ponieważ gmina została uznana jako
innowacyjny samorząd. Gmina Lesznowola jest strategicznym inwestorem i partnerem w
projekcie. Projekt zakłada powstanie wzorcowej dzielnicy podmiejskiej opartej na zasadach
zrównoważonego rozwoju wykorzystującego osiągniecia naukowo-techniczne służące
społeczeństwu. Inwestycja będzie obfitowała w centra badawcze, instytuty doświadczalne
funkcje mieszkaniowo-usługowe z dominującą funkcją usługową oraz innowacyjne
rozwiązania komunikacyjne. Zastępca Wójta przedstawiła informacje dotyczące procedury
uchwalania planu. Ponadto poinformowała, iż do projektu planu wyłożonego do publicznego
wglądu w dniach 20.05.2019 do 11.06.2019 wpłynęło 8 uwag, z których jedna została
uwzględniona, a pozostałe zostały częściowo uwzględnione.
2/ Zastępca Wójta Gminy I. Pajewska-Iszczyńska wnioskuje o wprowadzenie do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zamienie
następujących zmian:
Autopoprawka Nr 1
W § 14 pkt.6 po słowach „ nie może być mniejsza niż” zmienia się liczby z 1,5” na „ 1,2”
Głosowano w sprawie: autopoprawki Nr 1.

Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła autopoprawkę Nr 1.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

Autopoprawka Nr 2
W § 15 pkt. 6 lit a tiret 1 po słowach „ nie może być mniejsza niż zmienia się liczby z „ 1,5”
na „ 1,2”.
Głosowano w sprawie: autopoprawki Nr 2.
Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła autopoprawkę Nr 2
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

Autopoprawka Nr 3.
W § 15 pkt.6 lit a tiret 2 po słowach „ nie mniej niż” zmienia się z „ 3” na „2”
Głosowano w sprawie: autopoprawki Nr 3.

Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

Autopoprawka Nr 4.
W § 15 pkt.6 lit. A tiret 4 po słowach „ nie mniej niż” zmienia się liczby z „3” na 2,5”.
Głosowano w sprawie: autopoprawki Nr 4.
Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła autopoprawkę Nr 4.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

Autopoprawka Nr 5.
W § 16 pkt.6 lit. A tiret 1 po słowach „ nie może być mniejsza niż” zmienia się liczby z „ 1,5”
na „ 1,2”.
Głosowano w sprawie: autopoprawki Nr 5.
Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła autopoprawkę Nr 5.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

Autopoprawka Nr 6
w § 16 pkt. 6 lit. A tiret 2 po słowach „ nie mniej niż „ zmienia się liczby z „ 3” na „2”
Głosowano w sprawie: autopoprawki Nr 6.
Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

Autopoprawka Nr 7.

w § 16 pkt.6 lit. A tiret 4 po słowach nie mniej niż” zmienia się liczby z „ 3” na „ 2,5”.
Głosowano w sprawie: autopoprawki Nr 7.
Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła autopoprawkę Nr 7.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

Autopoprawka Nr 8.
wprowadzenie zmiany uzasadnienie ust.2 lit.i w brzmieniu „ „ Jednocześnie na terenie
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wdrożony będzie
elektroniczny system zarzadzania miejscami do parkowania”.
Głosowano w sprawie: autopoprawki Nr 8.
Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła autopoprawkę Nr 8.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

Autopoprawka Nr 9.
zmiana w wykazie uwag nieuwzględnionych ( uwaga Nr 7) w zakresie rozpatrzenia uwag.
Głosowano w sprawie: autopoprawki Nr 9.
Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ
3/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:3

Rada Gminy pozytywnie zaopiniował sposób rozstrzygnięcia uwag złożonych do mpzp z
uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI

NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu uchwały ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ
6/ Przewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zakłady Zamienie
I zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. W dyskusji wzięli udział:
Łukasz Grochala, Piotr Osiński, Bartłomiej Soszyński.
Głosami: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 124/XII/ w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zakłady
Zamienie.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (16)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Łukasz GROCHALA, Piotr OSIŃSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 227/4 o pow. 0,1758ha, położonej w
obrębie Zgorzała w celu zwolnienia Gminy z obowiązku zapłaty odszkodowania.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 227/4 o pow. 0,1758 ha, położona w

obrębie Zgorzała, wydzielona zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zatwierdzonego
Uchwałą Rady Gminy Lesznowola nr 740/LV/2002 z dnia 8 maja 2002 r. pod projektowaną
gminną drogę zbiorczą, oznaczoną w planie miejscowym symbolem 1KZ stała się z mocy
prawa własnością Gminy Lesznowola na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy
Lesznowola Nr 18/2004 z dnia 09 lutego 2004 r. Zgodnie z aktualnie obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady
Gminy Lesznowola nr 332/XXVI/2013 z dnia 26 marca 2013 r. przedmiotowa nieruchomość
położona jest na obszarze:
-w części na terenie wytwórczości, przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, usług, w tym
usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa – symbol 36 UPST
- w części na terenie drogi ekspresowej – symbol 1 KDS
- w części na terenie drogi dojazdowej – symbol 19 KDD ( droga powiatowa, ul. Raszyńska).
Przekazanie powyższej nieruchomości poprzedniemu właścicielowi ma na celu zwolnienie
Gminy z obowiązku zapłaty odszkodowania za wyżej wymienioną działkę.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 227/4 o pow. 0,1758ha, położonej w obrębie Zgorzała w
celu zwolnienia Gminy z obowiązku zapłaty odszkodowania.
3/ Wiceprzewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 227/4 o pow. 0,1758ha, położonej w obrębie Zgorzała w
celu zwolnienia Gminy z obowiązku zapłaty odszkodowania.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 227/4 o pow.
0,1758ha, położonej w obrębie Zgorzała w celu zwolnienia Gminy z obowiązku zapłaty
odszkodowania i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak
żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 125/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 227/4 o pow. 0,1758ha,
położonej w obrębie Zgorzała w celu zwolnienia Gminy z obowiązku zapłaty
odszkodowania.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3) Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 14, położonej w obrębie PGR
Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 14 o pow.0,11 ha, stanowiącej własność
Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako grunt faktycznie

wykorzystywany pod drogę, podyktowane jest potrzebą zaspakajania zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie gminnych dróg.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 14, położonej w obrębie PGR Lesznowola, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński.
3/ Wiceprzewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 14, położonej w obrębie PGR Lesznowola, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 14, położonej w obrębie PGR
Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów
dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 126/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 14, położonej w obrębie
PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3) Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/2,
udziału w wielkości 1/4 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej
budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/36,
udziału w wielkości 4342/41508 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi wraz z prawem własności do
lokalu mieszkalnego nr 1 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/37, udziału
w wielkości 669/10962 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 11 oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 44/59, udziału w wielkości 5284/20955 w prawie
własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem
własności do lokalu mieszkalnego nr 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
48/29, udziału w wielkości 3/10 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej
budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/21,
udziału w wielkości 5251/20997 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 5
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/23, położonych w obrębie PGR i
Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński oraz prawa własności

nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/8 oraz zabudowanej budynkiem
mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 5/7 położonej w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/2,
udziału w wielkości 1/4 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami
gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/36, udziału w wielkości
4342/41508 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
oraz budynkami gospodarczymi wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 1
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/37, udziału w wielkości 669/10962 w
prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem
własności do lokalu mieszkalnego nr 11 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44/59,
udziału w wielkości 5284/20955 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 4 oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 48/29, udziału w wielkości 3/10 w prawie własności do
nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 48/21, udziału w wielkości 5251/20997 w prawie własności do nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz
z prawem własności do lokalu mieszkalnego
nr 5 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 48/23, położonych w obrębie PGR i
Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński oraz prawa własności
nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/8 oraz zabudowanej budynkiem
mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 5/7położonej w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński,
podyktowane jest potrzebą realizacji zadań własnych Gminy w zakresie polityki społecznej.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/2, udziału w
wielkości 1/4 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/36, udziału w wielkości 4342/41508 w
prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami
gospodarczymi wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 1 oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 46/37, udziału w wielkości 669/10962 w prawie własności
do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu
mieszkalnego nr 11 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44/59, udziału w
wielkości 5284/20955 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 4 oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 48/29, udziału w wielkości 3/10 w prawie własności do
nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 48/21, udziału w wielkości 5251/20997 w prawie własności do nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 5
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/23, położonych w obrębie PGR i
Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński oraz prawa własności
nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/8 oraz zabudowanej budynkiem

mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
5/7 położonej w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
3/ Wiceprzewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/2, udziału w wielkości 1/4
w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 46/36, udziału w wielkości 4342/41508 w prawie własności
do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi
wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 1 oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 46/37, udziału w wielkości 669/10962 w prawie własności do nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr
11 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44/59, udziału w wielkości 5284/20955 w
prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem
własności do lokalu mieszkalnego nr 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
48/29, udziału w wielkości 3/10 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej
budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/21, udziału w
wielkości 5251/20997 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 5 oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 48/23, położonych w obrębie PGR i Radiostacja Łazy, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński oraz prawa własności nieruchomości, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 5/8 oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/7 położonej w obrębie PGR Lesznowola,
gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/2,
udziału w wielkości 1/4 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami
gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/36, udziału w wielkości
4342/41508 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
oraz budynkami gospodarczymi wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 1
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/37, udziału w wielkości 669/10962 w
prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem
własności do lokalu mieszkalnego nr 11 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
44/59, udziału w wielkości 5284/20955 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 4 oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 48/29, udziału w wielkości 3/10 w prawie własności do
nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 48/21, udziału w wielkości 5251/20997 w prawie własności do nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 5
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/23, położonych w obrębie PGR i
Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński oraz prawa własności
nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/8 oraz zabudowanej budynkiem
mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
5/7 położonej w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.

5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 127/XII/2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/2, udziału w wielkości
1/4 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/36, udziału w wielkości 4342/41508 w
prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz
budynkami gospodarczymi wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 1
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/37, udziału w wielkości 669/10962 w
prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z
prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 11 oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 44/59, udziału w wielkości 5284/20955 w prawie własności do
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z prawem własności do
lokalu mieszkalnego nr 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/29, udziału
w wielkości 3/10 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkami
gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 48/21, udziału w
wielkości 5251/20997 w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wraz z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 5 oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 48/23, położonych w obrębie PGR i Radiostacja Łazy,
gmina Lesznowola, powiat piaseczyński oraz prawa własności nieruchomości,
zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 5/8 oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz
budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 5/7 położonej
w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3) Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

15. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z
Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego porozumienia dotyczącego przejęcia w zarządzanie
drogi powiatowej nr 2840W ( ul. Ułanów/Nadrzeczna) w rejonie skrzyżowania z drogą
krajową nr 7 ( Al. Krakowska) w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia
Warszawska i Stefanowo.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Przejęcie w zarządzanie drogi stanowiącej własność powiatu Piaseczyńskiego, dla której
zarządcą jest Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego pozwoli na wykonanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2840W
(ul. Ułanów/Nadrzeczna) na przecięciu z drogą krajową nr 7
(Al. Krakowska)
w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo.
Przedmiotowe działania mają na celu przygotowanie inwestycji drogowej, która rozwiąże
problem bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom w/w skrzyżowania, a przede wszystkim
zapewni bezpieczeństwo ruchu naszym mieszkańcom.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem
Powiatu Piaseczyńskiego porozumienia dotyczącego przejęcia w zarządzanie drogi

powiatowej nr 2840W ( ul. Ułanów/Nadrzeczna) w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr
7 ( Al. Krakowska) w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i
Stefanowo.
3/ Wiceprzewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem
Powiatu Piaseczyńskiego porozumienia dotyczącego przejęcia w zarządzanie drogi
powiatowej nr 2840W ( ul. Ułanów/Nadrzeczna) w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr
7 ( Al. Krakowska) w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i
Stefanowo.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego porozumienia dotyczącego przejęcia
w zarządzanie drogi powiatowej nr 2840W ( ul. Ułanów/Nadrzeczna) w rejonie skrzyżowania
z drogą krajową nr 7 ( Al. Krakowska) w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo,
Kolonia Warszawska i Stefanowo i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem
uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 128/XII/ 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z
Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego porozumienia dotyczącego przejęcia w zarządzanie
drogi powiatowej nr 2840W ( ul. Ułanów/Nadrzeczna) w rejonie skrzyżowania z drogą
krajową nr 7 ( Al. Krakowska) w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia
Warszawska i Stefanowo.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Nadanie nazwy ul. Gościnna - drodze położonej w obrębie Łazy, stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 136/4 jest zgodne z wnioskiem współwłaścicieli przedmiotowej drogi.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
2/ Wiceprzewodnicząca KPS RG I. Małek poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze ul. Gościnna w Łazach i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 129/XII/2019 w sprawie nadania nazwy drodze.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota

VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3) Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

17. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Nadanie nazwy - ul. Deszczowa, drodze stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 109/28, nr 109/29, nr 136/2, nr 136/12, nr
137/2, nr 137/11, nr 138/2, nr 138/25, 139/4 i nr 139/20, położone w obrębie Łazy jest zgodne
z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
2/ Wiceprzewodnicząca KPS RG I. Małek poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze ul. Deszczowa w Łazach i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 130/XII/2019 w sprawie nadania nazwy drodze.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Art. 6 pkt.14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw nakłada obowiązek ustalenia przez
organ prowadzący obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie
oraz dzieci młodsze – tzw. „grupy mieszane”. Wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin
tygodniowo. W obowiązującym dotychczas stanie prawnym określonym w ustawie z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli
pracujących z dziećmi 6 – letnimi został określony na poziomie 22 godzin tygodniowo,
natomiast w pozostałych grupach wymiar ten wynosił 25 godzin tygodniowo, brakowało więc
uregulowań prawnych związanych z pracą nauczycieli w grupach, do których uczęszczają
dzieci 6 – letnie oraz dzieci młodsze. Niniejsza uchwała określa w/w wymiar w takich grupach
na 22 godziny tygodniowo.
2/ Wiceprzewodnicząca KPS RG I. Małek poinformowała, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i
zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem uchwały. Jednak żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 131/XII/2019 w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy I. PajewskaIszczyńska. Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 163 stanowi, że
przed przystąpieniem do wyborów na ławników sądów powszechnych, które odbywają się
najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja
dotychczasowych ławników, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją
opinię o zgłoszonych kandydatach w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w
ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. W świetle przytoczonego art.163 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, podjęcie przez Radę Gminy
uchwały powołującej zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników jest
obowiązkowe.
2/ Wiceprzewodnicząca KPS RG. I. Małek poinformowała, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników w kadencji 2020-2023.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie powołania
zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023 i zaproponowała
dyskusję. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 132/XII/2019 w sprawie powołania zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

20. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2019.
Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik
Gminy E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG. Zwiększenie planu dochodów :
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 100.000,-zł.
Darowizny na kanalizację.
W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 0870 –
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.300,-zł ze sprzedaży
samochodu dostawczego Urzędu Gminy – RDM
W dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe –
„Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o
kwotę 18.200,-zł
Zwiększenie planu dochodów i wydatków: W dziale 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 –
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych
ustaw o kwotę 3.478.593,-zł – opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Wydatki § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.478.593,-zł odbiór odpadów
komunalnych. Tabela Nr 3
Zmniejszenie planu wydatków:
W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „ Magdalenka –
Budowa ul. Jodłowej – III etap” o kwotę 36.520,-zł. Tabela Nr 2a. Zadanie
zakończone.
W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 165.000,-zł
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.980,-zł z jednoczesnym
zwiększeniem w rozdz. 75023- Urzędy gmin § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 138.980,-zł
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4170 –
Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 34.000,-zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i
Przedszkolne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o
kwotę 26.000,-zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne w stołówce w Lesznowoli.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi §
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł
z jednoczesnym zwiększeniem w § 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 10.000,-zł. (Zał. Nr 1 poz. 32)
W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4300 –
Zakup usług pozostałych o kwotę 8.340,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170
– Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.340,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 –
Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 110.280,-zl w tym:

- zadanie pn. „ Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul.
Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul. Filmowej punkty świetlne) o kwotę 11.630,-zł.
zadanie pn. „ Łoziska – Budowa oświetlenia ul. Złotych Łanów (punkty świetlne) o
kwotę 53.998,-zł. Tabela Nr 2a
- zadanie pn. „ Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowej (od ul. Parkowej
do Miejsca Straceń) o kwotę 38.692,-zł. Tabela Nr 2a
- zadanie pn. „ Nowa Iwiczna – Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowa (punkty
świetlne) o kwotę 5.960,-zł. Tabela Nr 2a
W wyniku przetargu w ww. zadaniach nakłady niższe od planowanych.
Zwiększenie planu wydatków: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 –
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 24.000,-zł w tym:
- na zadanie pn. „ Lesznowola – Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz
przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11”o kwotę 20.000,
zł. - na zadania pn. „ Łoziska – Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej
i ul. Złotych Łanów – I etap” o kwotę 4.000,-zł. (Inspektor nadzoru).
W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.„ Władysławów – Remont
ul. Zielonej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Szkarłatnej” o kwotę 110.000,-zł.
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 38.800,-zł w tym na:
- zadanie pn. „ Mroków – Zakup samochodu dla OSP” o kwotę 19.400,-zł
- zadanie pn. „ Nowa Wola – Zakup samochodu dla OSP” o kwotę 19.400,-zł
W wyniku przetargu kwoty wyższe od planowanych.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,-zł (szkoła w Lesznowoli)
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 32.500,-zł (dowożenie dzieci na zajęcia
sportowe z filii szkoły w Zgorzale). - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – „Mazowiecki
Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” § 4240 – Zakup
środków dydaktycznych i książek o kwotę 26.000,-zł
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 – Zakup materiałów i
wyposażenia o kwotę 20.000,-zł (szkoła w Lesznowoli).
W dziale 926 - Kultura Fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 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 kwoty 40.000zł
2/ Skarbnik Gminy E. Obłuska wnosi o wprowadzenie następujących autopoprawek
do projektu uchwały: 1. Zwiększenie planu dochodów:
a) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
( związków gmin powiatowo-gminnych, związków powiatu) samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł o kwotę 25.000zł.
b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne
w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę
100.000zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mroków. Pomoc
finansowa udzielona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wydatek wcześniej
zaplanowany, zmienia się źródła finansowania.

2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 –
Szkoły podstawowe § 4270 – Zakupy usług remontowych o kwotę 125.000zł. przeznaczona
na remont rynien, rur spustowych i naprawa dachu budynku szkoły w Łazach ul. Ks.
Słojewskiego 1.
3/ Wiceprzewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwał RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2019 wraz z wprowadzonymi autopoprawkami.
Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła autopoprawki określone w ppkt.2.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami i
zaproponowała dyskusję. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie
podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 133/XII/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2019.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

21. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy E. Obłuska.
Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła ww projekt uchwały RG. Załącznik Nr 1Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033) zmienia się
w sposób następujący:
Plan dochodów zwiększa się z kwoty 241.774.936,-zł do kwoty 245.378.029,-zł tj. o kwotę
3.603.093,-zł, która wynika:
a) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 106.300,-zł z tytułu wpływów
środków przeznaczonych na inwestycje (kanalizacja) 100.000,-zł oraz 6.300,-zł ze sprzedaży
składników majątkowych.
b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.496.793,-zł z tytułu:
- wpływów z dotacji unijnych na oświatę 18.200,-zł,
- opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych – 3.478.593,-zł.
2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 275.837.241,-zł do kwoty 279.440.334,tj. o kwotę 3.603.093,-zł, która wynika:

a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 191.320,-zł przeznaczoną na:
- pomoc społeczną – 8.340,-zł,
- administrację publiczną – 172.980,-zł,
- ochronę zdrowia – 10.000,-zł.
b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.794.413,-zł przeznaczoną
na:
- administrację publiczną – 172.980,-zł,
- oświatę i wychowanie – 84.500,-zł,
- ochronę zdrowia – 10.000,-zł,
- pomoc społeczną -8.340,-zł,
- gospodarkę komunalną – 3.478.593,-zł,
- kulturę fizyczną – 40.000,-zł.
c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 172.800,-zł przeznaczoną na:
- transport i łączność – 36.520,-zł,
- oświatę i wychowanie – 26.000,-zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 110.280,-zł.
d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 172.800,-zł przeznaczoną na:
- kanalizację – 24.000,-zł,
- transport i łączność – 110.000,-zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 38.800,-zł.
3. W latach 2020-2033 zwiększa się dochody bieżące z tytułu opłat za odpady komunalne o
kwotę 9.500.000,-zł w każdym roku oraz o tą samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące
przeznaczone na odbiór odpadów.
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
1) W poz. 1.3.2.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. ,,Magdalenka – projekt budowy
kanalizacji deszczowej w ulicach: Lipowa, Brzozowa i Parkowa” o łącznych nakładach
inwestycyjnych 130.000,-zł z okresem realizacji w latach 2019-2021. Ustala się limity w 2019
r. – 0,-zł, w 2020 r. -0-zł, w 2021 r. – 130.000,-zł. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie
podpisana w 2019 r. z realizacją w 2021 r.
2) 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.
2/ Skarbnik Gminy E. Obłuska wnosi o wprowadzenie następującej autopoprawki:
a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 125.000zł. Dochody po zmianach wynoszą
245.503,029zł.
b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 125.000zł. Wydatki po zmianach wynoszą
279.565.334zł.
3/ Wiceprzewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lesznowola na lata 2019-2033 wraz z autopoprawkami.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła autopoprawkę określoną w ppkt.2.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033 wraz z przyjętymi
autopoprawkami i zaproponowała dyskusję. Jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa
Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 134/XII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Marcin KANIA, Mirosław WILUSZ

22. Sprawy różne.
1/ Mieszkanka ul. Torowej w Nowej |Iwicznej wyraziła swoje zaniepokojenie budową
developerską na ul. Torowej. Pojawienie się dodatkowej ilości mieszkańców spowoduje
negatywny wpływ na komunikację ul. Torowej.
2/ Mieszkaniec ul. Poprzecznej w Lesznowoli zwrócił się z pytaniami w kwestii
gospodarowania odpadami komunalnymi.
3/ Zastępca Wójta I. Pajewska-Iszczyńska udzieliła szczegółowych odpowiedzi na kwestie
poruszone przez przedmówcę.
23. Przewodnicząca RG Bożenna Korlak zamknęła XII Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Protokołowała:
Iwonna Góra

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

