BRG.0002.XLI.2021

Protokół nr XLI/R/2021
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 22 lipca 2021r.
1.Przewodnicząca RG B. Korlak otworzyła XLI Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Obrady rozpoczęto 22 lipca 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:30 tego samego dnia.
Obsługę prawną Sesji pełniła Pani Mecenas Teresa Piekarczyk.
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. Krzysztof KLIMASZEWSKI
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. Mariusz SOCHA
19. Bartłomiej SOSZYŃSKI
20. Dorota VASILOPOULOU
21. Jerzy WIŚNIEWSKI
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak stwierdziła, że w obradach uczestniczy 18 radnych co
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji /lista obecności stanowi
jak wyżej/.

3. Przyjęcie porządku obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż materiały dotyczące obrad sesji wraz z
porządkiem zostały przekazane Radnym do wiadomości w terminie określonym w Statucie
Gminy Lesznowola.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 9 czerwca 2021 r.
do 6 lipca 2021 r.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034,
c) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 697/XLVIII/2018 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Wólka Kosowska,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jabłonowo, południowej części wsi
Kosów, wschodniej części wsi Wólka Kosowska, części wsi: Mroków, Kolonia
Mrokowska, Wola Mrokowska, Warszawianka, Stachowo, Marysin z wyłączeniem terenu
cmentarza, zatwierdzonego uchwałą Nr 223/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia
9 sierpnia 2012 r.,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska, zatwierdzonego
uchwałą Nr 278/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 r.,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin (obszar położony pomiędzy:
ul. Zdrowotną, ul. Purpurową, ul. Gruntową oraz zachodnią granicą obrębu Marysin),
g) przystąpienia do sporządzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
na terenie gminy Lesznowola,
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wilcza Góra,
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wólka Kosowska,
j) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 2 m2, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło,
k) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 8 m2, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło,
l) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 9 m2, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło,
m) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/268, o pow. 9 m2, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło,

n) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa
własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/280, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina
Lesznowola,
o) ustalenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, stanowiących
własność Gminy Lesznowola oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości lokalowej,
p) wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem
Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy
„TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz remontu
instalacji elektrycznej,
r) utworzenia Systemu Gminnych Parkingów Płatnych zlokalizowanych na terenach
stanowiących własność Gminy Lesznowola niebędących drogami publicznymi oraz
ustalenia zasad i sposobu pobierania opłat za korzystanie z tych parkingów,
s) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań
gminnego transportu zbiorowego,
t) zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli,
u) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
w) zmian w Statucie Centrum Spotu w Gminie Lesznowola,
x) trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola,
y) ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
7. Przyjęcie protokołu Nr XL/R/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak zwróciła się z pytaniem czy są jakieś wnioski lub uwagi do
proponowanego porządku obrad.
4/ Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków i uwag.
5/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 4
Rada Gminy przyjęła proponowany porządek obrad.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (4)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena
OBŁUCKA
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 9 czerwca 2021r.
do 6 lipca 2021r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik odczytała Sprawozdanie z 24 Zarządzeń, które podjęła
w okresie od 9 czerwca 2021 roku do 6 lipca 2021 roku w bieżących sprawach gminy.

2/ Przewodnicząca RG B. Korlak zaproponowała dyskusję, jednak żaden z Państwa Radnych
dyskusji nie podjął.
3/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Lesznowola za okres od 9 czerwca 2021 r
do 6 lipca 2021 r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż w okresie miedzy sesjami podejmowała
działania związane z pracą Rady Gminy oraz problemami mieszkańców Gminy oraz w dniu
5 lipca uczestniczyła w uroczystości wręczenia nagród „Samorządowy Lider Edukacji”.
Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie
samorządów, które rozwój edukacji traktują jak swój priorytet, podejmując w tej dziedzinie
odważne decyzje i nieszablonowe działania, skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia
oraz wdrażania ciekawych rozwiązań oświatowych: w aspekcie programowym,
infrastrukturalnym czy kadrowym. 5 lipca podczas uroczystej Gali Finałowej X Jubileuszowej
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Wójt Gminy Lesznowola
otrzymała MEDAL EDUKACYJNY „Samorządowiec 30-lecia”. Przewodnicząca RG B.
Korlak serdecznie pogratulowała Pani Wójt otrzymanego wyróżnienia.
Gmina Lesznowola otrzymała także dwa tytuły "Samorządowy Lider Edukacji" oraz „Lider
wśród Liderów” tytuł przyznawany gminom wyróżnionym już po raz 9. za osiągnięcia w
dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem.
W ramach konkursu "Samorządowy Lider Edukacji" po raz pierwszy została przeprowadzona
certyfikacja placówek oświatowych. W gronie 20 najlepszych szkół i placówek oświatowych
spośród wszystkich placówek działających w certyfikowanych gminach, powiatach i
województwach znalazła się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach, która otrzymała
tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce oraz Certyfikat
Edukacyjnej Doskonałości – tytuł przyznawany placówkom oświatowym, które wyróżniają
się najwyższą jakością edukacyjną w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przekazał informacje dotyczące wyników egzaminu
ósmoklasisty. Poinformował, iż szkoły z naszej gminy uzyskały najwyższą średnią, powyżej
średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Sekretarz Gminy pogratulował i podziękował
dyrektorom i nauczycielom, którzy przyczynili się do bardzo wysokich wyników.
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wasik w swojej wypowiedzi podkreśliła, iż jesteśmy dumni, że
poziom edukacyjny w naszych szkołach jest taki wysoki. Wójt Gminy w imieniu Samorządu
Gmin oraz własnym złożyła podziękowania i gratulacje dyrektorom szkół oraz nauczycielom

z okazji uzyskania tak wysokich wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym
2020-2021.
Pani Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała iż na dzisiejszej sesji mamy gościa
specjalnego Pana Marka Sokołowskiego. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik wraz z
kierownictwem Urzędu oraz Przewodniczącą Rady Gminy B. Korlak podziękowała Panu
Markowi Sokołowskiemu oraz Panu Wojciechowi Kazubkowi, druhom z naszej gminy którzy
aktywnie włączając się w akcję oddawania krwi, oddali już ponad 10 litrów. W dowód
uznania zostali odznaczenia tytułem: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” .
Gratulujemy postawy godnej naśladowania.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały RG.
1.Zwiększenie (+) planu dochodów:
a)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 760.000,- zł w rozdz. 60016 - Drogi publiczne
gminne, w tym: 750.000,- zł § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizny; 10.000,- zł § 6300 - Dotacja
celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 177.105,- zł w rozdz. 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 176.105,- zł § 0770 - Wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości; 1.000,- zł § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
c)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.700,-zł w rozdz. 75023 - Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu) § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
d)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 39.204,- zł w
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w tym: 20.877,- zł § 2710 - Dotacja celowa
otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacje z budżetu Województwa
Mazowieckiego dla OSP Zamienie na zakup odzieży ochronnej; 18.327,- zł § 6300 - Dotacja
celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
– dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego dla OSP Nowa Wola na zakup sprzętu
specjalistycznego.
e)W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 8.180.000,- zł, w tym:
3.180.000,- zł w rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych, w tym: 380.000,- zł § 0360 - Podatek od spadków
i darowizn; 2.800.000,- zł § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych;
5.000.000,- zł w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.
f)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 26.213,- zł, w tym:
- 8.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego;

- 18.213,- zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w tym: 15.425,- zł § 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 na projekt pn. „WPF - Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla
młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”; 2.788,- 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 na projekt pn. „WPF - Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych
uczniów z Gminy Lesznowola”.
g) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 212.000,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała
działalność, w tym: 182.364,- zł § 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 wprowadza się projekt
pn. „WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola”; 29.636,- 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 wprowadza się projekt pn. „WPF - Zwiększenie
dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola”.
h) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 34.013,-zł
w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z budżetu Województwa
Mazowieckiego
m.
in.
na
budowę
tężni
w
sołectwie
Magdalenka.
i)W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 171.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu § 6300 - Dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja
z budżetu Województwa Mazowieckiego na doposażenie placów zabaw, siłowni
i skateparków w sołectwie: Nowa Iwiczna, Władysławów, Zgorzała, Mroków.
2.Zmniejszenie (-) planu dochodów: W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.990,zł w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0920 – Pozostałe odsetki.
3.Zwiększenie (+) wydatków:
a)W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 130.000,- zł w rozdz. 01008 - Melioracje
wodne § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych z przeznaczeniem na naprawę istniejącej melioracji w miejscowości PGR Łazy w
rejonie ulic: Koncertowej, Muzycznej i Teatralnej.
b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.897.010,- zł, w tym:
- 100.000,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 4300 – Zakup usług pozostałych
– autobusy linii L;
- 1.800.000,- zł w rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i
ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w
miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa”;
- 997.010,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, w tym: 25.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Łazy- Przebudowa
chodnika przy ul. Łączności” (10.000,- zł dofinansowanie z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE

2021” i 15.000,- zł ze środków do dyspozycji sołectwa Łazy); 67.010,- zł na zadanie pn. „Nowa
Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40”
– w zapytaniu ofertowym kwota wyższa od planowanej; 200.000,- zł wprowadza się zadanie
pn. „Wólka Kosowska - Modernizacja ul. Bandurskiego”; 1.000,- zł wprowadza się zadanie pn.
„WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia”; 823.000,- zł na zadanie pn. „Nowa Wola –
Rozbudowa drogi gminnej Nr 280311W ulicy Plonowej i drogi gminnej ul. Astrów wraz
z budową infrastruktury towarzyszącej”, kwota przetargu wyższa od planowanej.
c)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.100,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT).
d)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 133.420,- zł,
w tym: 45.000,- zł w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji § 2300 – Wpłaty na
państwowy
fundusz
celowy
z
przeznaczeniem
na
nagrody
motywacyjne
i służby ponadnormatywne dla policjantów Komisariatu Policji w Lesznowoli;
58.408,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w tym: 20.000,- zł § 3020 – Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka –
dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego dla OSP Zamienie; 1.754,- zł § 4210
– Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Nowa Wola; 36.654,- zł § 6060 – Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zakup
specjalistycznego sprzętu dla OSP Nowa Wola” – pomoc finansowa z budżetu Województwa
Mazowieckiego; 30.012,- zł w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe § 4300 – Zakup usług
pozostałych z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4270 – Zakup usług remontowych, z
przeznaczeniem na zakup panelu sterowania do syren alarmowych.
e)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.368.403,- zł, w tym: 4.137.149,- zł w rozdz.
80101 – Szkoły podstawowe, w tym: 94.049,- zł na projekty unijne w szkołach: 63.700,- zł na
projekt unijny pn. „WPF - Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych
granic między nami”, w tym: 9.000,- zł § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne; 1.200,zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; 53.000,- zł § 4171 Wynagrodzenia bezosobowe; 500,- zł § 4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej; 10.000,- zł na projekt unijny pn. „WPF - Szkoła
Podstawowa Lesznowola 062985 K1 ,,Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu", w
tym: 2.500,- zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia; 5.000,- zł § 4241 – Zakup środków
dydaktycznych i książek; 2.500,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych z jednoczesnym
zmniejszeniem w § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej; 349,- zł na projekt pn. „WPF - Szkoła Lesznowola 038659/1
K2 - ,,Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" w § 4301 – Zakup usług pozostałych z
jednoczesnym zmniejszeniem w § 4241 – Zakup środków dydaktycznych i książek; 20.000,- zł
na projekt pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca
szkół - APPic Learning” § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4301 – Zakup usług pozostałych;
4.043.100,- zł pozostałe wydatki: 800.000,-zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty; 60.000,- zł § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń; 1.950.000,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników; 263.000,- zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne; 35.000,- zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Solidarnościowy; 14.000,- zł § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 10.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
2.000,- zł § 4190 – Nagrody konkursowe; 95.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i
wyposażenia; 2.000,- zł § 4220 – Zakup środków żywności; 55.000,- zł § 4240 – Zakup
środków dydaktycznych i książek; 100.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 147.500,- zł § 4270 –
Zakup usług remontowych; 5.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych; 38.000,- zł § 4300

– Zakup usług pozostałych; 5.000,- zł § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych; 4.000,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe; 10.000,- zł § 4430 –
Różne opłaty i składki; 160.000,-zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych; 2.600,- zł § 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych; 5.000,- zł § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej; 23.000,- zł § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez
podmiot zatrudniający; 86.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
wprowadza się zadanie pn. „Zamienie - Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu na
placu zabaw przy szkole”; 171.000,- zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych, w tym: 13.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Zakup urządzenia
wielofunkcyjnego dla szkoły podstawowej w Mrokowie”; 158.000,- zł wprowadza się zadanie
pn. „Zamienie - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw”; 485.400,- zł w rozdz.
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 5.600,- zł § 3020 – Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; 208.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników; 38.500,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne; 5.100,- zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; 100.000,- zł § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia; 55.000,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek;
20.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 10.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych; 1.000,- zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych; 15.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych; 1.000,- zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; 21.000,- zł § 4440 – Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 2.000,- zł § 4700 - Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej; 3.200,- zł § 4710 - Wpłaty na PPK
finansowane przez podmiot zatrudniający; 2.890.500,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:
2.000.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty; 200.000,- zł § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
przez osobę fizyczną; 4.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
200.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników; 50.000,- zł § 4110 - Składki na
ubezpieczenia społeczne; 20.000,- zł § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych; 3.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe; 92.000,- zł § 4210
– Zakup materiałów i wyposażenia; 76.000,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i
książek; 70.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 2.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
30.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych; 500,- zł § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych; 2.000,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe; 20.000,- zł § 4440 –
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 1.000,- zł § 4700 - Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; 120.000,- zł § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Wólka Kosowska Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw”; 16.000,- zł w rozdz. 80146, w tym: 8.000,- zł §
4300 – Zakup usług pozostałych; 8.000,- zł § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej; 382.000,- zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i
przedszkolne, w tym: 8.400,- zł § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
219.400,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników; 27.000,- zł § 4110 - Składki na
ubezpieczenia społeczne; 3.600,- zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy; 2.500,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe; 55.000,- zł § 4210 - Zakup
materiałów i wyposażenia; 20.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 10.000,- zł § 4270 – Zakup
usług remontowych; 5.400,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych; 10.000,- zł § 4300 – Zakup
usług pozostałych; 1.000,- zł § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
1.000,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe; 15.400,- zł § 4440 – Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych; 1.000,- zł § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej; 2.300,- zł § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez

podmiot zatrudniający; 171.133,- zł w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w
tym: 100.000,- zł § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
przez osobę fizyczną; 3.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
30.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników; 5.100,- zł § 4110 - Składki na
ubezpieczenia społeczne; 1.000,- zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy; 5.000,- zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia; 10.000,- zł § 4240 –
Zakup środków dydaktycznych i książek; 5.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 5.000,- zł § 4270
– Zakup usług remontowych; 1.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych; 1.000,- zł § 4300
– Zakup usług pozostałych; 100,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe; 3.520,- zł § 4440 –
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 1.000,- zł § 4700 - Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; 413,- zł § 4710 - Wpłaty na
PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; 168.900,- zł w rozdz. 80150 - Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, w tym: 7.300,- zł § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń; 95.000-, zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników; 19.000,- zł § 4110
- Składki na ubezpieczenia społeczne; 2.500,- zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy; 5.000,- zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia; 10.000,- zł §
4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek; 5.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 5.000,- zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych; 1.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych; 1.000,- zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych; 1.000,- zł § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych; 14.500,- zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych; 1.000,- zł § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej; 1.600,- zł § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
99.108,- zł w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2830 – Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek;
18.213,- zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na projekt unijny pn. „WPF - Pociąg do
wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”, w tym: 12.630,- zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników; 2.284,- zł § 4019 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników; 2.202,- zł § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 398,- zł § 4119 –
Składki na ubezpieczenia społeczne; 339,- zł § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy; 60,- zł § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
254,- zł § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; 46,- zł § 4719 –
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
f)W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000,- zł w rozdz. 85195 – Pozostała działalność,
w tym: 3.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia; 7.000,- zł § 4300 – Zakup usług
pozostałych.
Decyzja Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na działania promocyjne
dotyczące szczepień przeciw COVID – 19.
g)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 305.000,- zł, w tym:
- 93.000,- zł w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

- 212.000,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność wprowadza się projekt unijny pn. „WPF
- Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola”, w tym: 7.871,- zł § 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 śr. euro; 1.279,- 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 śr. euro; 42.038,- zł § 4017
– Wynagrodzenia osobowe pracowników; 6.832,- zł § 4019 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników; 7.187,- zł § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 1.168,- zł § 4119 –
Składki na ubezpieczenia społeczne; 1.011,- zł § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy; 164,- zł § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy; 7.054,- zł § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe; 1.146,- zł § 4179 –
Wynagrodzenia bezosobowe; 41.763,- zł § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia; 6.787,- zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia; 75.440,- zł § 4307 – Zakup usług pozostałych;
12.260,- zł § 4309 – Zakup usług pozostałych.
h) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 395.800,- zł, w tym:
- 345.800,- zł w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, w tym: 11.000,- zł § 3020 - Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń; 213.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
38.000,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne; 5.000,- zł § 4120 - Składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; 1.000,- zł § 4190 – Nagrody konkursowe; 20.000,- zł §
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia; 20.000,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych
i książek; 2.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych; 10.000,- zł § 4300 – Zakup usług
pozostałych; 1.000,- zł § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; 500,- zł §
4410 – Podróże służbowe krajowe; 21.200,- zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych; 3.100,- zł § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający; 50.000,- zł w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w § 2590
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
i) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 82.700,- zł, w tym: 2.700,- zł w rozdz. 85502 - Świadczenia
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 80.000,zł w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących.
j) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 278.835,- zł, w tym:
62.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zamienie-Wykonanie
drenażu odwadniającego na dz. nr. 8/7 i 8/13”; 27.000,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka
odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych;
60.800,- zł w rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 5.500,- zł § 4110 - Składki na
ubezpieczenia społeczne; 55.300,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
129.035,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w tym: 9.600,- zł § 2820 – Dotacja celowa
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Transportowiec” w Stefanowie (MIAD 2021) – dofinansowanie z budżetu
Województwa Mazowieckiego; 2.400,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych (przesunięcie
środków do dyspozycji sołectwa Łazy); 117.035,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, w tym: 67.035,- zł - wprowadza się zadanie pn. „Magdalenka - Budowa tężni

ogrodowej przy CIS”; 50.000,- zł – wprowadza się zadanie pn. „Podolszyn – Modernizacja
terenu komunalnego”.
k)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000,- zł
w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na organizację Dni Lesznowola.
l)W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 339.200,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 9.000,- zł § 3240 - Stypendia dla uczniów; 330.200,zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 180.000,- zł na zadanie pn.
„Mroków – Projekt i budowa skateparku” (150.000,- zł dofinansowanie z budżetu
Województwa Mazowieckiego, 5.000,- zł ze środków do dyspozycji sołectwa Jabłonowo,
5.000,- zł ze środków do dyspozycji sołectwa Stefanowo i 10.000,- zł ze środków do dyspozycji
sołectwa Mroków); 28.200,- zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa
zadaszenia wraz z oświetleniem na skateparku” (10.000,- zł dofinansowanie z budżetu
Województwa Mazowieckiego i 18.200,- zł ze środków do dyspozycji sołectwa Nowa
Iwiczna); 10.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Władysławów – Modernizacja placu zabaw”
(5.000,- zł dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego i 5.000,- zł ze środków do
dyspozycji sołectwa Władysławów); 12.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Zakup siłowni
zewnętrznej przy boisku w Zgorzale” (6.000,- zł dofinansowanie z budżetu Województwa
Mazowieckiego i 6.000,- zł ze środków do dyspozycji sołectwa Zgorzała); 50.000,- zł
wprowadza się zadanie pn. „Zamienie – Budowa boiska wraz z odwodnieniem terenu na dz. nr.
5/109”; 50.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Oświetlenie boisk piłkarskich na terenie gminy
Lesznowola”.
4.Zmniejszenie (-) planu wydatków:
a)W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 155.000,- zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
wykreśla się zadanie pn. „Nowa Wola – Budowa sieci wodociągowej w ul. Plonowej”.
Inwestycja zostanie zrealizowana wraz z zadaniem budowy ul. Plonowej i ul. Astrów.
Przesunięcie środków;
b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.134.368,- zł, w tym: 2.125.368,- zł w rozdz.
60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych; 9.000,- zł w rozdz. 60095
– Pozostała działalność, zdejmuje się projekt unijny pn. „WPF -"Projekt Virtual WOF" ETransport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punku docelowego”, w tym: 5.854,- zł §
6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; 3.146,- zł § 6059 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych.
c)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 221.357,- zł, w tym: 112.249,- zł w rozdz.
80101 – Szkoły podstawowe, w tym: 15.600,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
2.600,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych; 94.049,- zł - kwota została opisana w
zwiększeniach planu wydatków na str. 4; 10.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; 99.108,- zł w rozdz. 80153 – kwota
została opisana w zwiększeniach planu wydatków na str. 7.
d)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 134.000,- zł, w tym:
- 27.000,- zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w tym: 25.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia
osobowe pracowników; 2.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot
zatrudniający;
- 72.000,- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 25.000,- zł § 4110 – Składki
na ubezpieczenie społeczne; 20.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia; 2.000,- zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości; 5.000,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej; 20.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez
podmiot zatrudniający;

- 35.000,- zł w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 – Świadczenia społeczne.
e)W dziele 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 291.000,- zł w
rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zdejmuje się projekt unijny pn. „WPF - "Projekt Virtual
WOF" E-Dostępność”, w tym: 189.268,- zł § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych; 101.732,- zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
f)W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,- zł
w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów.
g)W dziale 855 – Rodzina o kwotę 29.000,- zł, w tym: 14.000,- zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej
Rodziny § 4300 – Zakup usług pozostałych; 15.000,- zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność
§ 4300 – Zakup usług pozostałych.
h)W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 409.286,- zł, w tym:
27.000,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych
(przesunięcie środków z PSZOK-u na zagospodarowanie odpadów komunalnych);
48.000,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, w tym: 24.000,- zł z zadania pn. „WPF – Podolszyn – Projekt i budowa
oświetlenia ul. Owsianej”; 24.000,- zł z zadania pn. „WPF – Podolszyn – Projekt i budowa
oświetlenia ul. Polnej”; 334.286,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zdejmuje się
projekt unijny pn. „WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia
powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo”, w tym: 267.429,- zł § 6057 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych; 66.857,- zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych.
i)W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 99.200,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 9.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
50.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 40.200,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.
2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 453/XLI/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2021.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
7. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
(w stosunku do Uchwały Nr 427/XXXIX/2021 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034) oraz zmian
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 11/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 maja

2021r., Zarządzeniem Nr 12/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 czerwca 2021r.,
Zarządzeniem Nr 13/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 czerwca 2021r. zmienia
się w sposób następujący:
Plan dochodów poz. 1 str. 1 zwiększa się z kwoty 286.285.379,-zł do kwoty 296.406.974,-zł
tj. o kwotę 10.121.595,-zł, która wynika:
a)ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 8.969.083,-zł w tym: 20.877,-zł –
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 8.180.000,-zł – dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
510.729,-zł - oświata i wychowanie; 253.996,-zł – pomoc społeczna – m.in. na proj. unijny;
2.380,-zł – edukacyjna opieka wychowawcza; 1.101,-zł – rodzina;
b)ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę 1.163.145,-zł w tym:
760.000,-zł – transport i łączność; 177.105,-zł – gospodarka mieszkaniowa; 2.700,-zł –
administracja publiczna; 18.327,-zł – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
34.013,-zł –gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 171.000,-zł – kultura fizyczna i sport
c)ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 10.633,-zł w tym: 9.990,-zł –
administracja publiczna, 643,-zł – pomoc społeczna
Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa się z kwoty 296.519.842,-zł do kwoty 306.641.437,-zł
tj. o kwotę 10.121.595,-zł, która wynika:
a)ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 9.915.562,-zł w tym:
130.000,-zł - rolnictwo i łowiectwo; 100.000,-zł – transport i łączność; 15.100,-zł – gospodarka
mieszkaniowa; 96.766,-zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 8.475.919,zł - oświata i wychowanie; 10.000,-zł - ochrona zdrowia; 346.996,-zł - pomoc społeczną;
398.180,-zł - edukacyjna opieka wychowawcza; 83.801,-zł - rodzina; 99.800,-zł - gospodarka
komunalna i ochrona środowiska; 150.000,-zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
9.000,-zł - kultura fizyczna i sport.
b)ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 3.719.899,-zł w tym:
2.797.010,-zł na transport i łączność; 36.654,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa; 257.000,-zł na szkoły; 120.000,-zł na przedszkola; 179.035,-zł na
gospodarkę komunalną; 330.200,-zł na kulturę fizyczną i sport
c)ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 2.676.580,-zł w tym:
2.125.368,-zł w transport i łączność; 30.012,-zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa; 221.357,-zł w oświata i wychowanie; 134.643,-zł w pomocy społecznej;
10.000,-zł w edukacyjnej opiece wychowawczej; 29.000,-zł w rodzina; 27.000,-zł na
gospodarka komunalna; 99.200,-zł w kultura fizyczna i sport
d)ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 837.286,-zł w tym:
155.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo; 9.000,-zł w transport i łączność - proj. unijny; 291.000,zł w pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - proj. unijny; 382.286,-zł w gospodarka
komunalna.
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
1.W poz. 1.1.1.13 w proj. unijnym pn. „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych
uczniów z Gminy Lesznowola” zwiększa się limity w 2021r. o kwotę 18.213,-zł. Limity po
zmianach wynoszą w 2021r. – 121.885,-zł. Łączne nakłady wynoszą 1.236.750,-zł.
2.W poz. 1.1.1.16 wprowadza się proj. unijny pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych
w gminie Lesznowola”. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023. Ustala się
limity w 2021r. – 212.000,-zł w 2022r.- 234.650,-zł i w 2023r. - 11.675,-zł. Łączne nakłady
wynoszą 458.325,-zł.
3.W poz. 1.1.2.1 w proj. unijnym pn. „Projekt Virtual WOF” E-Transport. Nawigacja pasażera
od punktu wyjścia do punku docelowego. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia. Ustala
się limity w 2021r. – 0,-zł w 2022r. – 9.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
9.000,-zł.

4.W poz. 1.1.2.4 w proj. unijnym pn. „Projekt Virtual WOF” E-Dostępność. Wydłuża się okres
realizacji przedsięwzięcia. Ustala się limity w 2021r. – 0,-zł w 2022r. – 291.000,-zł.
Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 291.000,-zł.
5.W poz. 1.1.2.5 w proj. unijnym pn. „Projekt Virtual WOF” E-Środowisko - Monitoring
zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo. Ustala się limity
w 2021r. – 0,-zł w 2022r. – 445.716,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
445.716,-zł.
6.W poz. 1.3.2.13 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Projekt budowy ul. Makowej”.
Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.59.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 60.000,-zł.
7.W poz. 1.3.2.27 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Podolszyn – Projekt i budowa
oświetlenia ul. Polnej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity
w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.- 49.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 50.000,-zł.
8.W poz. 1.3.2.28 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Podolszyn – Projekt i budowa
oświetlenia ul. Owsianej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity
w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.- 49.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 50.000,-zł.
9.W poz. 1.3.2.29 przedsięwzięciu pn. „Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo
i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową
i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa” zwiększa się limity
w 2021r. o kwotę 1.800.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 2.442.940,-zł. Łączne
nakłady wynoszą 2.470.000,-zł.
10.W poz. 1.3.2.36 przedsięwzięciu pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska
– część wschodnia i Marysin – część wschodnia – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – II etap” zwiększa się limity w 2022r. o kwotę 2.252.200,-zł.
Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 1.600.000,-zł w 2022r. 4.852.200,-zł. Łączne nakłady
wynoszą 6.467.200,-zł.
11.W poz.1.3.2.47 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała – Projekt budowy
ul. Jastrzębia”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 1.000,zł i w 2022r.- 199.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 200.000,-zł.
12.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/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2021-2034.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034 i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 454/XLI/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna

LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
8. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru
określonego w uchwale Nr 697/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28
września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka
Kosowska.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały RG. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie odstąpienia od
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
obszaru określonego w uchwale Nr 697/XLVIII/218 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28
września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska,
wynika z potrzeby zmiany granic opracowanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale
Nr 697/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska,
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie odstąpienia
od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla obszaru określonego w uchwale Nr 697/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia
28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 455/XLI/2021 w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru
określonego w uchwale Nr 697/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia
28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka
Kosowska.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA

9. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi
Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi Wólka Kosowska,
części wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska, Warszawianka, Stachowo,
Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza, zatwierdzonego uchwałą Nr 223/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały RG. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części wsi Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi
Wólka Kosowska, części wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska,
Warszawianka, Stachowo, Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza, zatwierdzonego
uchwałą Nr 223/XVIII/2012 RG Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r. wynika z potrzeby
zmiany § 30 w zakresie dopuszczalnej formy zaopatrzenia budynków w energię elektryczną
(fotowoltaika).
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi
Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi Wólka Kosowska, części
wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska, Warszawianka, Stachowo, Marysin z
wyłączeniem terenu cmentarza, zatwierdzonego uchwałą Nr 223/XVIII/2012 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części wsi Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi
Wólka Kosowska, części wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska,
Warszawianka, Stachowo, Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza, zatwierdzonego
uchwałą Nr 223/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r. i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 456/XLI/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części wsi Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi Wólka
Kosowska, części wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska, Warszawianka,
Stachowo, Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza, zatwierdzonego uchwałą
Nr 223/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA

10. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wólka Kosowska, zatwierdzonego uchwałą Nr 278/XXII/2012 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła
ww projekt uchwały RG. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Wólka kosowska, zatwierdzonego uchwałą Nr 278/XXII/2012
Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 r. wynika z potrzeby zmiany § 29
w zakresie dopuszczalnej formy zaopatrzenia budynków w energię elektryczną.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Wólka Kosowska, zatwierdzonego uchwałą Nr 278/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z
dnia 30 listopada 2012 r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska, zatwierdzonego uchwałą Nr 278/XXII/2012
Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 r. i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 457/XLI/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wólka Kosowska, zatwierdzonego uchwałą Nr 278/XXII/2012 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
11. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Marysin (obszar położony pomiędzy: ul. Zdrowotną, ul. Purpurową,
ul. Gruntową oraz zachodnią granicą obrębu Marysin).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła
ww projekt uchwały RG. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Marysin, wynika z potrzeby zmiany przeznaczenia terenów zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej na tereny usługowo-mieszkaniowe, wynikające z wniosków
Mieszkańców.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin

(obszar położony pomiędzy: ul. Zdrowotną, ul. Purpurową, ul. Gruntową oraz zachodnią
granicą obrębu Marysin).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Marysin (obszar położony pomiędzy: ul. Zdrowotną, ul. Purpurową,
ul. Gruntową oraz zachodnią granicą obrębu Marysin), i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 458/XLI/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Marysin (obszar położony pomiędzy: ul. Zdrowotną, ul. Purpurową,
ul. Gruntową oraz zachodnią granicą obrębu Marysin).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
12. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła
ww projekt uchwały RG. Zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Rada
Gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Uchwała tego rodzaju jest prawnym instrumentem ochrony krajobrazu i ma na celu
przeciwdziałanie obniżaniu walorów przestrzeni m.in. poprzez niekontrolowane umieszczanie
na nieruchomościach nośników reklamowych (tzw. „chaos reklamowy”). W związku z tym,
niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia dom sporządzenia zasad i
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Lesznowola.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPPRiU M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na
terenie gminy Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem

uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
RG podjęła Uchwałę Nr 459/XLI/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
13. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła
ww projekt uchwały RG. W procedurze planistycznej oraz w procedurze strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad
sporządzeniem projektu planu zgodnie z określonym w tym zakresie przepisami. Po podjęciu
uchwały Nr 688/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra, ogłoszono o możliwości składania wniosków do
projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 marca 2019 r. W okresie wskazanym w
ogłoszeniu nie wpłynęły wnioski. Projekt planu miejscowego wyłożono do publicznego
wglądu w dniach od 5 grudnia 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. Dnia 12 grudnia 2019 r. odbyła
się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 17 stycznia
2020 r. każdy zainteresowany mógł złożyć uwagę do projektu planu. W terminie składania
uwag do projektu planu określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu planu złożono 8 uwag, które zostały w większości uwzględnione przez Wójt Gminy
Lesznowola. Projekt planu miejscowego wyłożono ponownie do publicznego wglądu w
dniach od 28 grudnia 2020 r. do 3 lutego 2021 r. Dnia 21 stycznia 2021 r. odbyła się dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 26 lutego 2021 r. każdy
zainteresowany mógł złożyć uwagę do projektu planu. W terminie składania uwag do
projektu planu określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
nie złożono żadnych uwag. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu
miejscowego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zamieszczono w prasie miejscowej, na
tablicy ogłoszeń oraz poprzez Biuletyn Informacji Publicznej. Składanie wniosków oraz uwag
do projektu planu było możliwe za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
gmina@lesznowola.pl. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania projektu planu
miejscowego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zamieszczano w prasie miejscowej, na
tablicy ogłoszeń oraz poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, zgodnie z wymogami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ogłoszeniem, każdy mógł zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy, która była wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy,

w godzinach pracy urzędu oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.
2/ Przewodniczący KPPiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra.
3/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu planu ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
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 technicznej, które nalezą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
6/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Wilcza Góra i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
7/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 460/XLI/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra.
Wyniki głosowania imienne:

ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
14. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka
Kosowska.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła
ww projekt uchwały RG. W procedurze planistycznej oraz w procedurze strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad
sporządzaniem projektu planu zgodnie z kreślonym w tym zakresie przepisami. Po podjęciu
uchwały Nr 186/XVI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska ogłoszono o możliwości składania wniosków
do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 13.12.2019 r. W okresie wskazanym w
ogłoszeniu wpłynęły dwa wnioski. Projekt miejscowego planu wyłożono do publicznego
wglądu w dniach od 26.04.2021 r. do 28.05.2021 r. W dniu 25.05.2021 r. odbyła się dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 18.06.201 r. każdy
zainteresowany mógł złożyć uwagę do projektu planu. W terminie składania uwag do
projektu planu określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu nie złożono
uwag. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego oraz o
wyłożeniu do publicznego wglądu zamieszczono w prasie miejscowej, na tablicy ogłoszeń
oraz poprzez Biuletyn Informacji Publicznej. Składanie wniosków oraz uwag do projektu
planu możliwe było za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na adres
gmina@lesznowola.pl. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania projektu planu
miejscowego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zamieszczano w prasie miejscowej, na
tablicy ogłoszeń oraz poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, zgodnie z wymogami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ogłoszeniem, każdy mógł zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy, która była wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy,
w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska.
3/ Głosami: ZA: 17,PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu planu ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,

Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)
Izabela MAŁEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
4/ Gosami: 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 technicznej, które nalezą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Wólka Kosowska i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak
żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 461/XLI/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka
Kosowska.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
15. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/264, o pow. 2 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Oddanie w najem dotychczasowemu
dzierżawcy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o powierzchni 2m2 , położonej w obrębie KPGO Mysiadło, jest zgodne z wnioskiem. Z uwagi
na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, która była poprzedzona umową dzierżawy, Rada Gminy może
wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy bez przeprowadzenia trybu przetargowego.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KKPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o pow. 2 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.

3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o pow. 2 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 2 m2, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 462/XLI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 2 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
16. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/264, o pow. 8 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Oddanie w najem dotychczasowemu
dzierżawcy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o powierzchni 8m2 , położonej w obrębie KPGO Mysiadło, jest zgodne z wnioskiem. Z uwagi
na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, która była poprzedzona umową dzierżawy, Rada Gminy może
wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy bez przeprowadzenia trybu przetargowego.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KKPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o pow. 8 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o pow. 8 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 8 m2, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 463/XLI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/264, o pow. 8 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI,
Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof KLIMASZEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
17. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/264, o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Oddanie w najem dotychczasowemu
dzierżawcy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o powierzchni 9m2 , położonej w obrębie KPGO Mysiadło, jest zgodne z wnioskiem. Z uwagi
na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, która była poprzedzona umową dzierżawy, Rada Gminy może
wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy bez przeprowadzenia trybu przetargowego.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KKPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 464/XLI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/268, o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Oddanie w najem dotychczasowemu
dzierżawcy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/268,
o powierzchni 9 m2 , położonej w obrębie KPGO Mysiadło, jest zgodne z wnioskiem. Z uwagi
na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, która była poprzedzona umową dzierżawy, Rada Gminy może
wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy bez przeprowadzenia trybu przetargowego.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KKPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/268,
o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/268,
o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 1/268, o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 465/XLI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/268, o pow. 9 m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
19. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/280,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww projekt uchwały. Zbycie prawa własności
niezabudowanej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 1/280 o pow. 0,3000 ha, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło jest podyktowane potrzebą pozyskania środków finansowych w budżecie na rok
2021.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, że KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej

własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/280, położonej w obrębie
KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola.
3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, że KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/280, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło, gmina Lesznowola.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 1/280, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 3 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 466/XLI/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 1/280, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
20. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie ustalenia zasad sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Lesznowola oraz
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww projekt uchwały. Zgodnie z art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustalenie zasad sprzedaży
w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku oraz udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiących
własność Gminy Lesznowola na rzecz najemców, którzy mają zawarte umowy na czas
nieoznaczony podyktowane jest potrzebą stworzenia jednolitego i kontrolowanego procesu
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Jednocześnie Rada
Gminy może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Udzielenie bonifikaty
może nastąpić wyłącznie dla dotychczasowego najemcy lokalu. W przypadku jeżeli nabywca
zbył lokal mieszkalny lub wykorzystał go na inne cele niż uzasadniające udzielenie
bonifikatę, przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty
równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. Mając na uwadze powyższe ustalenie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców jest zasadne.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie ustalenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Lesznowola oraz wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej.

3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRIU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie ustalenia zasad sprzedaży w trybie
bezprzetargowym lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Lesznowola oraz
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej.
4/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie ustalenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Lesznowola oraz wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie ustalenia zasad
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy
Lesznowola oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
lokalowej i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z
Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 15, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:2, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 467/XLI/2021 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży
w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy
Lesznowola oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości lokalowej.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI,
Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marta MACIEJAK, Dorota VASILOPOULOU
BRAK GŁOSU (1)
Anna LASEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
21. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie
Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC”
w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały. W związku z ogłoszonym
naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców
MAZOWSZE 2021”, Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie złożył do Urzędu Gminy
Lesznowola wniosek o zgłoszenie zadania „Remont instalacji elektrycznej na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Transportowiec” w Stefanowie do udziału w MIAD
MAZOWSZE 2021. W wyniku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu MIAD MAZOWSZE
2021, Gmina Lesznowola uzyskała dofinansowanie na ww zadanie w wysokości 4 800,-zł.
Zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców
MAZOWSZE 2021” wysokość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 12 000,-zł,

w tym: 4 800,-zł stanowi pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego, 4 800,zł stanowią środki finansowe z budżetu Gminy Lesznowola, natomiast 2 400,-zł stanowią
środki finansowe Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w
Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie.
2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą
Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie w sprawie przekazania
dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy
„TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz remontu
instalacji elektrycznej i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały
jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 468/XLI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie
Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC”
w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Anna LASEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
22. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie utworzenia Systemu Gminnych
Parkingów Płatnych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy
Lesznowola niebędących drogami publicznymi oraz ustalenia zasad i sposobu
pobierania opłat za korzystanie z tych parkingów.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww. projekt uchwały. System Gminnych Parkingów Płatnych
ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych,
jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących
pojazdów samochodowych. Potrzeba ustalenia takiej strefy na parkingu przy kompleksie
szkolnym w Nowej Iwicznej i Łazach jest podyktowana tym, iż znaczna część tego parkingu
jest zajmowana przez pojazdy nie związane z potrzebami szkoły, które długotrwale zajmują
miejsca postojowe tym samym ograniczając docelową funkcję przedmiotowego parkingu.
Powyższe rozwiązanie ma zapewnić rotację parkujących pojazdów. Jest to program
pilotażowy.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie utworzenia Systemu Gminnych Parkingów
Płatnych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Lesznowola
niebędących drogami publicznymi oraz ustalenia zasad i sposobu pobierania opłat za

korzystanie z tych parkingów.
3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie utworzenia Systemu Gminnych Parkingów Płatnych
zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Lesznowola niebędących
drogami publicznymi oraz ustalenia zasad i sposobu pobierania opłat za korzystanie z tych
parkingów.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie utworzenia
Systemu Gminnych Parkingów Płatnych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność
Gminy Lesznowola niebędących drogami publicznymi oraz ustalenia zasad
i sposobu pobierania opłat za korzystanie z tych parkingów i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały.
5/Radny B. Soszyński poinformował, iż projekt uchwały jest wynikiem kilkumiesięcznej
dyskusji na wielu komisjach, na temat sposobu wykorzystania miejsc parkingowych
szczególnie na terenie parkingu przy szkole w Nowej Iwicznej ale również na terenie innych
parkingów zlokalizowanych przy szkołach.
6/ Głosami: ZA: 16, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 469/XLI/2021 w sprawie utworzenia Systemu
Gminnych Parkingów Płatnych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność
Gminy Lesznowola niebędących drogami publicznymi oraz ustalenia zasad i sposobu
pobierania opłat za korzystanie z tych parkingów.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (16)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela
MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz GROCHALA
BRAK GŁOSU (1)
Anna LASEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
23. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym
Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Aneks wprowadza zmiany zapisów
porozumienia wynikające z konieczności urealnienia miesięcznych kosztów udziału Gminy
Lesznowola na liniach autobusowych Zarządu Transportu Miejskiego i liniach Kolei
Mazowieckich. W okresie od kwietnia 2021 r. zmianie uległy m.in. linie: 733 (czasowa
zmiana trasy), 707 (korekta odległości międzyprzystankowych), 727 i 737 (czasowa zmiana
trasy). Jednocześnie Aneks wprowadza wakacyjne rozkłady jazdy dla linii 709 i 727 i od
września 2021 r. określa miesięczny koszt udziału Gminy w kosztach kursowania linii w
wysokości 154 566 zł (poprzednio 154 684zł). Również zmieniają się miesięczne koszty
udziału Gminy Lesznowola w kosztach eksploatacji linii Kolei Mazowieckich. Od stycznia
do marca 2021 r. zmiany dot. Wzrostu liczby pociągokilometrów tj. zwiększenia liczby
kursujących pociągów co przekłada się na wysokość miesięcznych udziałów w kosztach i od
kwietnia 2021 r. miesięczna kwota wynosi 97 229 zł (poprzednio 96 719 zł).

2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola
Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie
powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego
z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu
zbiorowego i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 470/XLI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem
Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Anna LASEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
24. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Lesznowoli.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww projekt uchwały. Podjęcie uchwały Rady
Gminy Lesznowola w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
związane jest ze zmianą siedziby Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej oraz
utworzeniem Szkoły Podstawowej w Zamieniu.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Lesznowoli.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany statutu
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 471/XLI/2021 w sprawie zmiany statutu Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Anna LASEK

NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
5/ Radny B. Soszyński zgłasza autopoprawkę do powyższej uchwały: w § 1 pkt. 5 dopisać
treść w brzmieniu: „im. Polskich Olimpijczyków”.
6/ Przewodnicząca B. Korlak ogłosiła 10 min przerwę w obradach w celu wyjaśnienia
słuszności autopoprawki zgłoszonej przez Radnego B. Soszyńskiego.
Po przerwie wznowiono obrady.
7/Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż zgodnie z opinią Pani Mecenas należy
przeprowadzić reasumpcję głosowania, w związku z oczywista omyłką pisarską, ponieważ
jest to nazwa szkoły i powinno być to zapisane w treści uchwały.
8/ Głosami: ZA: 13, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:5, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy wyraziła zgodę na reasumpcję głosowania w związku z tym że jest to
rzeczywista omyłka pisarska w treści uchwały.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (13)
Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI,
Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (5)
Małgorzata BOBROWSKA, Łukasz GROCHALA, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Marta MACIEJAK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
9/ Po reasumpcji głosami: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3,
NIEOBECNI: 3 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 471/XLI/2021 w sprawie zmiany statutu
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli uwzględniającą w swojej treści
autopoprawkę określoną w ppkt. 5.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15)
Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (3)
Małgorzata BOBROWSKA, Anna LASEK, Marta MACIEJAK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
25. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww. projekt uchwały. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt.
2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący określa ilości
godzin dydaktycznych prowadzonych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz
innym nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce
oświatowej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez nauczycielskie związki
zawodowe.

2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 472/XLI/2021 w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Anna LASEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
26. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmian w Statucie Centrum Spotu w
Gminie Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały Rady
Gminy Lesznowola w sprawie zmian w Statucie Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
spowodowane jest aktualizacją wykazu obiektów sportowych i terenów sportoworekreacyjnych administrowanych przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola. W wykazie
uwzględniono nowe obiekty: Hala sportowa w Zamieniu; boisko rekreacyjne w Zamieniu
oraz place zabaw w Nowej Iwicznej ul. Pokrętna.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmian w Statucie Centrum Spotu w Gminie Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmian w
Statucie Centrum Spotu w Gminie Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 473/XLI/2021 w sprawie zmian w Statucie Centrum
Spotu w Gminie Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI

BRAK GŁOSU (1)
Anna LASEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
27. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych
obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały w
sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola
związane jest z powstaniem nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie
Lesznowola, a także dostosowanie zapisów regulaminów do obowiązującego prawa.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych
w Gminie Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie trybu i zasad
korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 474/XLI/2021 w sprawie trybu i zasad korzystania
z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Anna LASEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
28. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww. projekt uchwały. Podjęcie niniejszej
uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w
Gminie Lesznowola związane jest z potrzebą ujednolicenia stawek na wszystkich obiektach
oraz z powstaniem nowych obiektów sportowych. Ponadto uchwała zawiera cenniki hali
sportowej w Mysiadle, która poprzednio została wprowadzona w drodze odrębnej uchwały.
Ponadto uchwała w przystępny sposób opisuje kwoty wynajmu dla stowarzyszeń i klubów
sportowych. Poprzednio były dwie różne stawki, w zależności od godzin i dni wynajmu.
Wprowadzono odpłatność za korzystanie z gminnych boisk piłkarskich w Nowej Woli,
Kosowie i Zamieniu oraz Kompleksie boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”
w Łazach, które dotychczas były bezpłatne, a także za używanie oświetlenia na zewnętrznych
obiektach sportowych.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował. Iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów

sportowych w Gminie Lesznowola.
3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów
sportowych w Gminie Lesznowola.
4/ Przewodnicząca RG. B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 475/XLI/2021 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Anna LASEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
29. Przyjęcie protokołu Nr XL/R/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Głosami: ZA: 16, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:2, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XL/R/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (16)
Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK,
Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Małgorzata BOBROWSKA, Anna LASEK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA
30. Sprawy różne.
1/ Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik przestawiła informacje dotyczące punktów szczepień,
w których można zaszczepić się przeciwko koronawirusowi oraz zwróciła się z apelem do
aktywnego włączenia się w akcję szczepień wszystkich mieszkańców oraz promowania jej
wśród znajomych, sąsiadów.
2/ Sekretarz Gminy J. Wysokiński zwrócił się z apelem do wszystkich, którzy jeszcze się nie
spisali, aby wypełnili obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań aby nie narazić się na karę grzywny. Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań trwa do 30 września br.

31. Przewodnicząca RG B. Korlak zamknęła XLI Sesję Rady Gminy Lesznowola.

Przewodnicząca Rada Gminy Lesznowola
(-) Bożenna Korlak

Protokołowała: Anna Gawrych
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

