BRG.002.XLII.2021

Rada Gminy Lesznowola
Sesja Rady Gminy

Protokół Nr XLII/R/2021
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 23 września 2021r.
1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Lesznowola, która odbyła się w trybie
online w dniu 23 września 2021 roku.
Obrady rozpoczęto 23 września 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:15
tego samego dnia. Obsługę prawną Sesji pełniła Mecenas Teresa Piekarczyk.
W posiedzeniu wzięło udział 20 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 posiedzeniu uczestniczy 20 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 wraz

z porządkiem, zostały przekazane Radnym w terminie określonym w Statucie Gminy
Lesznowola.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła porządek obrad XLII Sesji :
Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 7 lipca 2021r.
do 1 września 2021r.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach
podejmowanych
w okresie między sesjami.
6. Opinia bieżących projektów uchwał RG w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata
2021 - 2034,
c) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia
podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (obszar
położony pomiędzy: ul.Okrężną, ul. Myszki Polnej, ul. Borową oraz ul. Wilczą),
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla obrębu PAN Jastrzębiec oraz części obrębu Garbatka,
f) określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Lesznowola oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
g) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu
podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
składającej się z działek ewidencyjnych nr 246, nr 247, nr 248, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola,
i) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 60/21,
nr 63/6 i nr 64/17, położonych w obrębie Wólka Kosowska,
j) nadania nazwy drodze – ul. Henryka Sienkiewicza – Lesznowola, Kolonia
Lesznowola, Nowa Wola, ul. Władysława Reymonta – Kolonia Lesznowola,
N. Wola,
k) nadania nazwy drodze – ul. Prosta – Stefanowo,
l) nadania nazwy drodze – Św. Rity – Warszawianka,
m) nadania nazwy drodze – ul. Żniwna – Janczewice.
7. Przyjęcie Protokołu Nr XLI/R/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XLII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
3/Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy przyjęła proponowany Porządek Obrad XLII Sesji Rady Gminy
1.
2.
3.
4.

Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (18) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela
MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI,
Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK GŁOSU (1) Łukasz GROCHALA.
NIEOBECNI (2) Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI.
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 7 lipca 2021r. do 1 września
2021r.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz.
Za-ca Wójta M. Wilusz odczytał Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od 7 lipca
do 1 września 2021 roku.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak zaproponowała dyskusję nad Sprawozdaniem, jednak
żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
3/ Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2, Rada Gminy Lesznowola przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy za okres
od 7 lipca 2021r. do 1 września 2021 roku.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (2)
Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach
podejmowanych w okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak w okresie między Sesjami brała udział w otwarciu Filii
Przedszkola w Zgorzale oraz otwarciu Szkoły Podstawowej w Zamieniu. Zajmowała się
również sprawami Mieszkańców Gminy.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały RG 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 poinformowała o planowanych zmianach w budżecie
Gminy na rok 2021. Zmiany w planie budżetu gminy na 2021r., przedstawiają się
następująco : W dziale 600- Transport i łączność o kwotę 2.746.824,- zł w rozdz. 60004Lokalny transport zbiorowy § 0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów : 2.741.704,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6290 – Środki
na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanie
z innych źródeł - darowizny, z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 2.041.704,-zł
( zmiana komórki realizującej). W dziale 756 – Dochody od osób prawnych , od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.282.811,- zł, w tym: 22.500,- zł.

W rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:
20.000,- zł § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; 2.500,- zł § 0910 – wpływy
z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 651.784,- 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; 300.000,-zł § 0360 – wpływy z podatku od
spadków i darowizn; 351.784,-zł § 0500 – wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych. 200,- zł. W rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0590 –
wpływy z opłat za koncesje i licencje; 108.327. W rozdz. 75619 - wpływy z różnych
rozliczeń § 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym (wpłaty za zezwolenie na obrót hurtowy
napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300
ml pobieranych przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
500.000,- zł. W rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia
finansowe § 0970 – wpływy z różnych dochodów. W dziale 801 – Oświata
i wychowanie o kwotę 53.898,- zł, w tym: 9.112,- zł w rozdz. 80101 - Szkoły
podstawowe, w tym:4.000,- zł §0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
1.000,- zł § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
3.000,- zł § 0970 – wpływy z różnych dochodów; 1.112,- zł § 2400 – wpływy do
budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej;44.786,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:
40.000,- zł § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
2.000,- zł § 0970 – wpływy z różnych dochodów; 2.786,- zł § 2910 – wpływy ze
zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W dziale 852 – Pomoc
społeczna o kwotę 500,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 0970 – wpływy
z różnych dochodów. W dziale 855 Rodzina o kwotę 1.880,- zł w rozdz. 85516 –
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 0690 – wpływy z różnych opłat.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54.078,- zł .
W rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 9.000,- zł
§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych; 45.078,- zł § 6299 - Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł z przeznaczeniem na realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
2.0. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 4.123,- zł w rozdz. 92605 –
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 0940–wpływy z rozliczeń/zwrotów
z lat ubiegłych. Zmniejszenie planu dochodów: W dziale 801 Oświata i wychowanie
o kwotę 1.227,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2400 – wpływy do budżetu
pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej. Zwiększenie wydatków . W dziale 010 – Rolnictwo

i łowiectwo o kwotę 136.000,- zł, w tym: 115.000,- 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; 21.000,- zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitarna wsi § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
20.000,- zł na zadanie Magdalenka - Projekt zagospodarowania terenu leśnego pn.
„Sukcesja naturalna” (zmiana nazwy zadania i zmiana komórki realizującej,
zwiększenie o 10.000,- zł); 1.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej
od ul. Fabrycznej na dz. ew. nr. 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24”. W dziale
600 – Transport i łączność o kwotę 939.279,- zł, w tym: 500.000,- 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”
z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Koncepcja ujęcia wody w Zamieniu”
oraz „Przebudowa przepompowni w ul. Kukułki w Zgorzale”- (darowizny
od deweloperów). 439.279,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,
w tym:2.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 216.279,- zł § 4270 – zakup usług
remontowych; 21.000,-zł § 4300 – zakup usług pozostałych;1.000,- zł § 6050 –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF
Wilcza Góra - Budowa ul. Przyleśnej I etap”; 199.000,- zł § 6060 – wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na
odszkodowania za nabyte grunty pod drogi gminne. W dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa o kwotę 2.114.140,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, w tym : 20.000,- zł § 4210 Zakup materiałów
i wyposażenia; 72.000,- zł § 4260 – zakup energii; 60.000,- zł § 4270 – zakup usług
remontowych; 1.920.000,- zł § 4300 – zakupu usług pozostałych, w tym 1.840.000,zł z przeznaczeniem na kosze uliczne i odpady z nieruchomości nie zamieszkałych
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdz. 90002 § 4300 (zmiana
klasyfikacji); 20.000,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22.140,- zł § 6050 -wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF – Mysiadło - zakup
i montaż fontanny na stawie” (środki sołeckie Mysiadła). W dziale 750 –
Administracja publiczna o kwotę 234.954,- zł, w tym: 775,-zł w rozdz. 75011 –
Urzędy wojewódzkie § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy;174.179,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu), w tym: 10.000,- zł § 4270 – zakup usług remontowych; 97.000,zł § 4300 – zakup usług pozostałych; 31.179,-zł § 4440 - odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych z jednoczesnym zmniejszeniem w § 3020 – Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; 9.000,- zł § 4610 – koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego; 27.000,- zł § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek; 60.000,- zł
w rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4170 –
wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 34.988,- zł, w tym: 15.000,-zł w rozdz. 75412 –

Ochotnicze straże pożarne § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia; 6.587,- zł.
W rozdz. 75414 – Obrona cywilna § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;
13.401,- zł w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w tym: 1.926,- zł § 4110 –
Składki na ubezpieczenia społeczne; 275,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Solidarnościowy; 11.200,- zł § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.
W dziale 757 – obsługa długu publicznego o kwotę 50.000,- w rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty
i pożyczki § 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych
oraz inne opłaty i prowizje. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę
3.884.400,- zł, w tym: 702.400,- zł. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:
600.000,-zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty; 50.000,- zł § 4260 – zakup energii; 36.000,- zł § 4270 – zakup
usług remontowych; 400,- zł § 4711 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający - kwota została opisana w zmniejszeniach planu wydatków na str. 7;
16.000,- zł § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 15.000,zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Zamienie – Projekt i budowa boisk
i zagospodarowanie terenu wokół szkoły”; 1.000,- zł wprowadza się zadanie pn.
„WPF Łazy-Budowa stołówki w szkole”; 28.000,- zł w rozdz. 80103 – Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; 2.154.000,- zł w rozdz. 80104 –
Przedszkola, w tym: 2.000.000,- zł § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty; 10.000,- zł § 3020 – wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń; 5.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
29.000,- zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia; 1.000,- zł § 4220 – zakup
środków żywności; 15.000,- zł § 4260 – zakup energii; 30.000,- zł § 4270 – zakup
usług remontowych;10.000,- zł § 4300 – zakup usług pozostałych; 34.000,- zł § 6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. wprowadza się zadanie „Wykonanie
odwodnienia przedszkola w Wólce Kosowskiej”;20.000,- zł § 6060 – wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Wólka
Kosowska – zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola” (środki sołeckie Wólka
Kosowska);200.000,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 –
zakup usług pozostałych;300.000,- 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 § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty;500.000,- zł w rozdz. 80150 - realizacja
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540 – dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W dziale 851 – Ochrona
zdrowia o kwotę 485.888,- zł, w tym: 108.327,- zł w rozdz. 85153 - zwalczanie
narkomanii, w tym: 5.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 1.000,zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;102.327,- zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe; 377.561,- z. W
rozdz. 85154 –
Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – zakup usług pozostałych. W dziale 852 –
Pomoc społeczna o kwotę 207.000,- zł, w tym: 100.000,- 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; 87.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy

społecznej, w tym: 22.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 5.000,zł § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe; 50.000,- zł § 4210 – zakup materiałów
i wyposażenia; 10.000,- zł § 4300 – zakup usług pozostałych; 20.000,- zł. W rozdz.
85295 – Pozostała działalność, w tym: 5.000,- zł § 4220 – zakup środków żywności;
15.000,- zł § 4300 – zakup usług pozostałych. W dziale 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza o kwotę 2.000,- zł w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty. W dziale 855 – Rodzina o kwotę 90.000,- zł, w tym: 13.000,- zł
w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze, w tym: 8.000,- zł § 4010 –
wynagrodzenia osobowe pracowników; 5.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia
społeczne; 7.000,- zł w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny, w tym: 5.000,- zł § 4010
– Wynagrodzenia osobowe pracowników; 2.000,- zł § 4110 – Składki na
ubezpieczenia społeczne; 20.000,- 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; 50.000,- zł.
W rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2830 – dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W dziale
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.595.821,- zł, w tym:
510.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 500.000,zł § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na
zadanie pn. Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.”. 10.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF – Łazy - Odwodnienie ul. Różanej”;
2.793.417,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w tym: 6.446,- zł § 4170 –
Wynagrodzenia bezosobowe; 3.500,- zł § 4260 Zakup energii;2.783.471,- zł § 4300
– Zakup usług pozostałych; 135.000,- zł w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych; 20.552,- zł w rozdz. 90005 –
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 8.000,- zł § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia; 1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych; 11.552,- zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT); 110.352,- zł. w rozdz. 90015 –
Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – Zakup usług remontowych; 15.000,- zł. W
rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 – Zakup usług pozostałych; 11.500,- zł w
rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w tym: 3.500,- zł § 4210 – Zakup materiałów
i wyposażenia;8.000,- zł § 4300 – zakup usług pozostałych. W dziale 926 – Kultura
fizyczna i sport o kwotę 168.500,- zł w rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu, w tym: 13.500,-zł § 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t.
udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego. 60.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe; 30.000,- zł § 4270 –
Zakup usług remontowych; 3.000,-zł § 4300 – zakup materiałów i wyposażenia; z
przeznaczeniem na zakup i montaż karuzeli na plac zabaw - środki do dyspozycji
sołectwa Nowa Iwiczna; 50.000,- zł § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, w tym: 17.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Nowa Wola Projekt i budowa oświetlenia boiska”;17.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska” ”- zmiana nazwy zadania; 16.000,- zł
wprowadza się zadanie pn. „WPF - Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia

boiska”;12.000,- zł § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zgorzała - Zakup siłowni zewnętrznej
przy boisku” (zmiana klasyfikacji budżetowej). Zmniejszenie planu wydatków
(Tabela Nr 2): W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 267.400,- zł w rozdz.
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym: 80.000,- zł § 4270 –
Zakup usług remontowych; 50.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych; 137.400,zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 77.000,-zł
z zadania pn. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie
ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa. 60.400,-zł z zadania pn. Mroków –
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8. W dziale 020 – Leśnictwo
o kwotę 10.783,- zł w rozdz. 02095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty
i składki. W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.067.550,- zł, w rozdz. 60016
- Drogi publiczne gminne, w tym: 23.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów
i wyposażenia; 13.000,- zł § 4430 – Różne opłaty i składki; 1.031.550,- zł § 6050 –
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 240.775,-zł z zadania
pn. „ Zamienie - Budowa ulic gminnych w zakresie budowy chodnika
wzdłuż ul. Waniliowej - IV etap. 790.775,-zł z zadania pn. „Zamienie- Budowa
i rozbudowa drogi gminnej ul. Arakowej - I etap”. W dziale 630 – Turystyka
o kwotę 1.500,-zł. W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego. W dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa o kwotę 332.445,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, w tym: 10.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
50.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe; 7.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
26.445,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe; 30.000,- zł § 4430 – Różne opłaty i
składki;
200.000,- zł § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
9.000,- zł § 4610 – Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego. W dziale 750
Administracja publiczna o kwotę 6.000,- zł w rozdz. 75075 – Promocja jednostek
samorządu terytorialnego, w tym: 1.500,- zł § 4210 – Zakup materiałów
i wyposażenia; 3.000,- zł § 4270 – zakup usług remontowych; 1.500,- zł § 4300 –
Zakup usług pozostałych. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 303.988,- zł w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe,
w tym: 284.000,- zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia; 19.988,- zł § 4270 –
zakup usług remontowych. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę
1.050.000,- zł w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych
do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, w tym: 50.000,- zł § 8070 – Odsetki i dyskonto
od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego; 1.000.000,- zł
§ 8110O odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. W dziale
801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.090.400,- zł, w tym: 569.400,- zł w rozdz.
80101 – Szkoły podstawowe, w tym: 450.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników; 63.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 10.000,- zł
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
16.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 15.000,- zł § 4270 – zakup usług remontowych;

400,- zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej na projekt unijny pn. „WPF – Szkoła Mroków – Metoda CLIL, lekcja
odwrócona” z jednoczesnym zwiększeniem w § 4711 – Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający; 15.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający; 238.000,- zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych, w tym: 188.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników; 10.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 20.000,- zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia; 20.000,- zł § 4240 – Zakup środków
dydaktycznych i książek; 165.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola 15.000,- zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; 8.000,- zł § 4270
Zakup usług remontowych; 2.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych; 140.000,zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn.
„Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240”. 3.000,- zł w rozdz. 80148 –
Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 4010 –
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników; 115.000,- zł. W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, w tym: 110.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia
osobowe pracowników; 5.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.
W dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70.000,-zł w rozdz. 85401
– Świetlice szkolne, w tym: 60.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników; 10.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne. W dziale
855 – Rodzina o kwotę 13.000,- zł. W rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze, w
tym: 3.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe; 10.000,- zł § 4210 – Zakup
materiałów i
wyposażenia. W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 2.162.380,- zł, w tym: 48.216,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka
ściekowa i ochrona wód z zadania pn. „Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul.
Słonecznej”. Zadanie przesuwa się na rok 2022r. 1.853.446,- zł w rozdz. 90002 –
Gospodarka odpadami, w tym: 9.946,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
3.500,- zł § 4260 – Zakup energii; 1.840.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych
(zmiana klasyfikacji); 19.000,- zł. W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4210
Zakup materiałów i wyposażenia; 88.718,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic,
placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;103.000,- zł
w rozdz. 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia; 50.000,- zł
w rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek
budżetowych z zadania pn.„ Podolszyn- Modernizacja terenu
komunalnego”. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
12.000,-zł w rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2360 – Dotacje celowe z budżetu
j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 138.000,- zł w rozdz.
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 17.000,- zł § 4300 –
Zakup usług pozostałych; 121.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych w tym: 59.000,-zł z zadania pn. „Nowa Wola - Projekt i budowa
ścieżki spacerowej” przesunięcie środków sołeckich Sołectwo Nowa Wola.
50.000,-zł z zadania pn. „Oświetlenie boisk piłkarskich na terenie gminy
Lesznowola” (zmiana nazwy zadania). 12.000,-zł z zadania pn. „Zgorzała – Zakup
siłowni zewnętrznej przy boisku” ( zmiana klasyfikacji). § 2. Ustala się dochody
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 – po zmianach. § 3.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2021
roku – po zmianach określa tabela Nr 4.1. § 4. Dotacje udzielone z budżetu
gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na
2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach. § 5. Plan wydzielonego
rachunku dochodów
i
wydatków nimi
finansowanych
jednostek
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 - po zmianach. Zarządzeniem
Nr 15/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmian
w budżecie gminy dokonano zmniejszenia o kwotę 1.348.352,-zł w planie
dochodów i wydatków. W dziale 752 – Obrona narodowa dokonano zwiększenia o
kwotę 1.700,-zł w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne § 2010 - Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami; Wydatki: 700,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zad.
zlecone; 1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zad. zlecone. W dziale 801 –
Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia o kwotę 142.122,-zł w rozdz. 80153
– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 - Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami. Wydatki: 6.205,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone;
135.917,- zł § 4 240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – zad. zlecone.
W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia o kwotę 308,-zł. W rozdz.
85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; Wydatki: 302,- zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne – zad. zlecone; 6,- zł § 4240 Zakup usług
pozostałych – zad. zlecone. W dziale 855 – Rodzina. Dokonano zwiększenia
o kwotę 16.198,- zł, w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami; Wydatki:16.198,- zł § 4130 –
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone; Dokonano zmniejszenia o kwotę
1.508.680,- zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami;
Wydatki: 1.459.950,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne - zad. zlecone; 31.270,- zł §
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad zlecone; 6.500,- zł § 4110 –
Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone; 850,- zł § 4120 Składki na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zad. zlecone; 500,- zł § 4170 –
Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone; 7.019,- zł § 4210 – Zakup materiałów
i wyposażenia – zad. zlecone (z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 1.000,- zł);
1.591,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zad. zlecone; 200,- zł § 4360 – Opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zad. Zlecone 1.200,- zł § 4700 –
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zad.
zlecone; 600,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

– zad. zlecone. Zarządzeniem Nr 18/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia
23 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o
kwotę 119.538,- zł w planie dochodów i wydatków. W dziale 852 – Pomoc
Społeczna dokonano zwiększenia o kwotę 7.996,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki
pomocy społecznej 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); Wydatki: 7.996,- zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe. W dziale 855 – Rodzina dokonano zwiększenia
o kwotę 111.542,- zł, w tym: 111.084,- zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami; Wydatki:
107.849,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne - zad. zlecone; 1.235,- zł § 4010 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone;1.000,- zł § 4110 – Składki na
ubezpieczenia – zad. zlecone;1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zad.
zlecone;458,- zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;
Wydatki: 458,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zad. zlecone.
Zarządzeniem Nr 20/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 sierpnia
2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę
9.000,-zł w planie dochodów i wydatków. W dziale 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska dokonano zwiększenia o kwotę 9.000,- zł. W rozdz. 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460 - Środki otrzymane
od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych; Wydatki: 8.000,- zł § 4210 - Zakup
materiałów i wyposażenia;
1.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. Zarządzeniem Nr 21/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznowola z dnia 6 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie
gminy dokonano zwiększenia o kwotę 19.410,-zł w
planie dochodów
i wydatków. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia o kwotę
24.850,- zł w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin); Wydatki : 24.850,- zł § 3110 - Świadczenia społeczne.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia o kwotę
3.560,- zł. W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 – Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów rządowych; Wydatki: 3.560,- zł § 2830 – Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia
o kwotę 9.000,- zł w rozdz. 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
Finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych; Wydatki: 8.000,- zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;
1.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.
2/Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2021.
3/Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola
na 2021 rok
i zaproponowała dyskusję, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Radna Anna Lasek złożyła podziękowania i wyraziła swoje zadowolenie z faktu
realizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej co podniesie poziom
bezpieczeństwa w gminie.
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 476/XLII/2021 z dnia
23 września 2021r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lesznowola
na rok 2021.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (2)
Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały 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, poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa
(w stosunku do Uchwały Nr 453/XLI/2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034) oraz zmian
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 15/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26
lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 18/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia
2021r., Zarządzeniem Nr 20/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 sierpnia
2021r. Zarządzeniem Nr 21/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 6 września
2021r. zmienia się w sposób następujący: Plan dochodów poz. 1 str. 1 zwiększa się
z kwoty 296.406.974,-zł do kwoty 297.307.756,-zł tj. o kwotę 900.782,-zł, która wynika:
ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.674.611,-zł w tym: 5.120,-zł –
transport i łączność; 1.700,-zł – obrona narodowa; 1.282.811,-zł – dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej; 3,-zł – różne rozliczenia; 196.020,-zł - oświata i wychowanie; 33.654,-zł – pomoc
społeczna; 3.560,-zł – edukacyjna opieka wychowawcza; 129.620,-zł – rodzina; 18.000,zł - gospodarka komunalna; 4.123,-zł - kultura fizyczna i sport. Ze zwiększenia planu
dochodów majątkowych o kwotę 2.786.782,- zł w tym: 2.741.704,-zł – transport
i łączność; 45.078,-zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska; ze zmniejszenia
planu dochodów bieżących o kwotę 1.518.907,zł w tym: 1.227,-zł - oświata i wychowanie;
1.508.680,-zł – rodzina; 9.000,-zł - gospodarka komunalna; ze zmniejszenia planu
dochodów majątkowych o kwotę 2.041.704,-zł w tym: 2.041.704,-zł – transport
i łączność; Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa się z kwoty 306.641.437,-zł do kwoty
310.813.603,-zł tj. o kwotę 4.172.166,-zł, która wynika: ze zwiększenia planu wydatków
bieżących o kwotę 10.845.106,-zł w tym: 115.000,-zł - rolnictwo i łowiectwo; 239.279,-zł
transport i łączność; 2.092.000,-zł – gospodarka mieszkaniowa; - 207.954,- zł administracja publiczna; 1.700,-zł - obrona narodowa; 34.988,-zł - bezpieczeństwo
publiczne; 50.000,-zł - obsługa długu; 3.956.522,-zł - oświata i wychowanie; 485.888,-zł -

ochrona zdrowia; 240.154,-zł - pomoc społeczna; 5.560,-zł - edukacyjna opieka
wychowawcza; 217.740,-zł - rodzina; 3.094.821,-zł - gospodarka komunalna i ochrona
środowiska; 103.500,-zł - kultura fizyczna i sport. ze zwiększenia planu wydatków
majątkowych o kwotę 1.350.140,-zł w tym: 20.000,-zł na rolnictwo i łowiectwo; 699.000,zł na transport i łączność; 22.140,-zł na gospodarkę mieszkaniową; 27.000,-zł na
administracje publiczną; 70.000,-zł na szkoły; 500.000,-zł na gospodarkę komunalną;
12.000,-zł na kultura fizyczna i sport. Ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę
6.458.196,-zł w tym: 130.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo; 10.783,-zł w leśnictwo; 36.000,zł w transport i łączność; 1.500,-zł w turystyka; 332.445,-zł w gospodarka mieszkaniowa;
37.954,-zł w administracja publiczna; 303.988,-zł w bezpieczeństwo publiczne;
1.050.000,-zł w obsługa długu; 950.400,-zł w oświata i wychowanie; 70.000,-zł
w edukacyjnej opiece wychowawczej; 1.521.680,-zł w rodzina; 1.984.446,- zł
w gospodarka komunalna; 12.000,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa; 17.000,-zł
w kultura fizyczna i sport. Ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę
1.564.884,-zł w tym: 146.400,-zł w rolnictwo i łowiectwo;1.030.550,-zł w transport
i łączność;140.000,-zł w oświata i wychowanie;176.934,-zł w gospodarka komunalna;
71.000,-zł w kultura fizyczna i sport. Deficyt budżetu gminy wynosi 13.505.847,-zł.
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z: wpływów ze sprzedaży
papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,zł.przychodówz tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach w kwocie 4.729.796,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych). Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 19.729.796,- zł
z następujących tytułów: z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł z przeznaczeniem na : spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,-zł tj.: spłata otrzymanych
pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł. spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł.
wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł. sfinansowanie
planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł., z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym i zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.729.796,-zł § 905 (art. 217
ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). W poz. 10.10 Wykup papierów
wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku
w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem
wystąpienia Covid-19 wykonanie 2020 wprowadza się ubytek w kwocie 2.902.123,43 zł
w tym: w 2026r. - 1.000.000,-zł w 2027r. 1.000.000,-zł. i w 2028r. - 902.123,43 zł.
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
W poz. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu pn. „ Jabłonowo Projekt budowy oświetlenia
ul. Przezornej”. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity
w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.- 14.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 15.000,-zł. W poz.
1.3.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kosów-Projekt i budowa oświetlenia boiska”.
Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 17.000,-zł
i w 2022r.- 70.000,- zł. Łączne nakłady wynoszą 87.000,- zł. W poz. 1.3.2.12
w przedsięwzięciu pn. „Łazy-Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej”. Zmniejsza
się limity w 2021r. o kwotę 47.823,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 12.177,-

zł. W poz. 1.3.2.14 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy- Budowa stołówki w szkole”.
Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r.–1.000,-zł
i w 2022r.- 700.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 701.000,-zł. W poz. 1.3.2.17 wprowadza
się przedsięwzięcie pn. Łazy- Odwodnienie ul. Różanej” Okres realizacji przedsięwzięcia
2021-2022. Ustala się limity w 2021r. 10.000,-zł i w 2022r.- 490.000,-zł. Łączne nakłady
wynoszą 500.000,-zł.W poz. 1.3.2.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łoziska Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew.
nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24” Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022.
Ustala się limity w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.- 259.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą
260.000,-zł.W poz. 1.3.2.22 przedsięwzięciu pn. „Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna
Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach
administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne)” Zmniejsza się limity w 2021r.
o kwotę 9.730,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 60.270,-zł. W poz. 1.3.2.23
przedsięwzięciu pn. „Mroków Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8” Zmniejsza się
limity w 2021r. o kwotę 60.400,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 262.600,-zł.
Łączne nakłady wynoszą 264.300,- zł. W poz. 1.3.2.26 wprowadza się przedsięwzięcie
pn. „Mysiadło - Zakup i montaż fontanny na stawie” Okres realizacji przedsięwzięcia
2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 22.140,-zł i w 2022r.- 4.305,-zł. Łączne nakłady
wynoszą 26.445,-zł. W poz. 1.3.2.31 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Wola Projekt i budowa oświetlenia boiska” Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala
się limity w 2021r. – 17.000,-zł i w 2022r.- 70.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 87.000,zł. W poz. 1.3.2.36 w 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 500.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 2.942.940,-zł.
Łączne nakłady wynoszą 2.970.000,-zł. W poz. 1.3.2.37 przedsięwzięciu pn. „Przebudowa
kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m.st.
Warszawa” zmniejsza się limity w 2021r. o kwotę 77.000,-zł. Limity po zmianach wynoszą
w 2021r 150.000,-zł w 2022r. 190.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 340.000,-zł. W poz.
1.3.2.42 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Słonecznej”
wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. –
0,-zł i w 2022r.- 48.216,-zł ,-zł. Łączne nakłady wynoszą 120.540,-zł. W poz.1.3.2.47
wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap”. Okres
realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.450.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 451.000,-zł. W poz. 1.3.2.52 przedsięwzięciu pn.
„Wólka Kosowska-Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej” zmniejsza się limity w 2021r.
o kwotę 17.165,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. – 17.835,-zł. Łączne nakłady
wynoszą 17.835,-zł. W poz. 1.3.2.54 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zamienie –
Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły” Okres realizacji
przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 15.000,-zł i w 2022r.- 100.000,zł. Łączne nakłady wynoszą 115.000,-zł. W poz. 1.3.2.55 wprowadza się przedsięwzięcie
pn. „Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska”. Okres realizacji przedsięwzięcia
2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 16.000,-zł i w 2022r.- 70.000,-zł. Łączne nakłady
wynoszą 86.000,-zł. W pozycji 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

W poz. 1.3.1.1 wprowadza się przedsięwzięcie pn. Dostawa, montaż i demontaż oraz
obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola. Okres realizacji przedsięwzięcia
2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 50.000,-zł i w 2022r.- 200.000,-zł. Łączne
nakłady wynoszą 250.000,-zł.
2/Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021 – 2034.
3/Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021
– 2034 i zaproponowała dyskusję, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej
sprawie.
4/ Dyskusja : brak.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 477/XLII/2021 z dnia
23 września 2021 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lesznowola na lata 2021 – 2034.
Wyniki imienne: ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK,
Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1)Krzysztof ŁUPIŃSKI.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznowoli.
1/ Sprawę przedstawiły :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy
M. Sulimowicz. Skarbnik M. Sulimowicz poinformowała, że Rada Gminy Lesznowola
wyraża zgodę
na wniesienie do kapitału zakładowego Lesznowolskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli wkładu
niepieniężnego p łącznej wartości 2 855 863,40 w celu podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w postaci urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
wybudowanych przez Gminę oraz przekazanych Gminie nieodpłatnie. Wartość
przekazanych ww. urządzeń na rzecz Spółki stanowi 2 855 udziałów o wartości
nominalnej 1 0000,00 zł. Urządzenia wodno-kanalizacyjne przekazuje się na rzecz LPK
Sp z o.o. w Lesznowoli celem ich bieżącej eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw.
2/Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia
zgody
na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału
zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznowoli.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału
zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznowoli.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia
podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli i zaproponowała dyskusję, jednak
żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
4/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 478/XLII/2021 z dnia 23 września 2021r.
sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia
podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA -CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1)Krzysztof ŁUPIŃSKI.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Lesznowola (obszar położony pomiędzy: ul. Okrężną, ul. Myszki
Polnej, ul. Borową oraz ul. Wilczą).
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, wynika z potrzeby ograniczenia zabudowy
mieszkaniowej i zmiany układu komunikacyjnego na przedmiotowym terenie.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (obszar położony pomiędzy: ul. Okrężną,
ul. Myszki Polnej, ul. Borową oraz ul. Wilczą).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (obszar położony
pomiędzy: ul. Okrężną, ul. Myszki Polnej, ul. Borową oraz ul. Wilczą) i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
4/ Dyskusja : brak.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 479/XLII/2021 z dnia 23 września 2021r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (obszar
położony pomiędzy: ul. Okrężną, ul. Myszki Polnej, ul. Borową oraz ul. Wilczą).
Wyniki imienne:
ZA (20)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.

NIEOBECNI (1) Krzysztof ŁUPIŃSKI
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu PAN
Jastrzębiec oraz części obrębu Garbatka.
1/Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że procedura uchwalenia w/w planu, prowadzona
jest w związku z uchwałą Nr 75/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca
2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu PAN Jastrzębiec oraz części obrębu
Garbatka. Jest prowadzona w celu ograniczenia zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej do wolnostojącej wykluczając zabudowę bliźniaczą i szeregową oraz
zmiana gruntów rolnych na cele nierolnicze. W toku prowadzonej procedury
planistycznej ogłoszono o możliwości składania wniosków do projektu planu
miejscowego w terminie do 11 lipca 2019r. Złożono 3 wnioski, w części uwzględnione.
Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w dniach: od 22 lutego
2021r. do 19 marca 2021r. Dnia 26 lutego 2021r. odbyła się dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 9 kwietnia 2021r. 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 żadnych uwag.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu
PAN Jastrzębiec oraz części obrębu Garbatka.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla obrębu PAN Jastrzębiec oraz części obrębu Garbatka.
4/Głosowano w sprawie zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1, Rada Gminy
przyjęła zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki imienne : ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK,
Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1). Krzysztof ŁUPIŃSKI.
5/ Głosowano w sprawie: rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania - zał. Nr 3.
Wyniki głosowania : ZA : 20, PRZECIW : 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0, BRAK GŁOSU : 0,
NIEOBECNI: 1, Rada Gminy przyjęła rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Wyniki imienne: ZA (20)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad
BOROWSKI, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof

KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK,
Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1). Krzysztof ŁUPIŃSKI.
6/Głosami: ZA:20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 480/XLII/2021 z dnia 23 września 2021r.,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla obrębu PAN Jastrzębiec oraz części obrębu Garbatka.
Wyniki imienne:
ZA (20)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1). Krzysztof ŁUPIŃSKI.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu
powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lesznowola
oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński poinformował, że podstawowym problemem w działaniu
instytucji pomocowych zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem i rodziną – jest
niewystarczający przepływ informacji i co za tym idzie niedostateczna koordynacja tych
działań. W celu rozwiązania tego problemu powołuje się na terenie Gminy Lesznowola
Zespół Interdyscyplinarny, składający się z przedstawicieli instytucji działających
w obszarze pomocy dziecku i rodzinie oraz deklarujących chęć współpracy w omawianym
zakresie. Zadaniem Zespołu jest wdrożenie systemu przepływu informacji oraz
reagowania na zdiagnozowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy domowej,
demoralizacji nieletnich, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, a także
zintegrowanie środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie. W związku
z nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada na gminy
obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy należy ponownie
uregulować status działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lesznowola. Art. 9a,
9b i 9c cytowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określają sposób
powołania, skład oraz zasady działania zespołów interdyscyplinarnych w gminie,
w związku z tym wniesienie powyższej Uchwały jest zasadne.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu
powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lesznowola oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Lesznowola oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał
głosu w tej sprawie.

4/ Dyskusja : brak.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 481/XLII/2021 z dnia 23 września 2021r.,
w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
w Gminie Lesznowola oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wyniki imienne:
ZA (20)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1)Krzysztof ŁUPIŃSKI.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego
Lesznowolskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą
w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że wyrażenie zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Poprzeczna 50, w Lesznowoli
o wartości 2 205 856,00 zł w postaci prawa własności niezabudowanych
nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 186/4 o pow. 0,5453
ha, nr 187/4 o pow. 0,3173 ha i nr 188/4 o pow. 0,2081 ha, położonych w obrębie
Janczewice jest zgodne z wnioskiem Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w celu realizacji zadań własnych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków we wsi
Janczewice. Powyższa inwestycja będzie realizowana przez Spółkę z o.o. Lesznowolskie
Przedsiębiorstwo Komunalne. Przedmiotowe nieruchomości położone na terenach
przeznaczonych pod oczyszczalnię zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lesznowola
Nr 503/XXXV/2017 z dnia 27 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice
i części obrębu Podolszyn. Z tytułu wniesionego niepieniężnego Gmina Lesznowola
obejmuje 2 205 udziałów w Spółce o wartości nominalnej 1 000 zł. każdy.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu niepieniężnego(aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli
i objęcia nowych udziałów.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG poinformował, że KPPR i U RG, pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału
zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą
w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu
podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów i zaproponowała

dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał
głosu w tej sprawie.
4/ Dyskusja : brak.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 482/XLII/2021 z dnia 23 września 2021r.,
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu)
w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów.
Wyniki imienne:
ZA (20)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1). Krzysztof ŁUPIŃSKI.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek ewidencyjnych
nr 246, nr 247, nr 248, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta Gminy M. Kania, poinformował, że sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości składającej się
z działek oznaczonych w ewidencji Nr 246, 247 oraz 248 położonej w obrębie KPGO
Mysiadło, gmina Lesznowola podyktowane jest potrzebą pozyskania środków
finansowych do budżetu Gminy na rok 2021 w celu realizacji między innymi zadań
inwestycyjnych.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa
własności
niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek ewidencyjnych nr 246, nr 247,
nr 248, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej
nieruchomości, składającej się z działek ewidencyjnych nr 246, nr 247, nr 248,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
prawa własności
niezabudowanej
nieruchomości,
składającej się z działek
ewidencyjnych nr 246, nr 247, nr 248, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina
Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem.
5/ Dyskusja : Radny B. Soszyński w swojej wypowiedzi podkreślił, że w/w uchwała
rozpoczyna procedurę. Następnym krokiem będzie wykonanie operatu szacunkowego.
6/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 483/XLII/2021 z dnia 23 września 2021
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, składającej
się z działek ewidencyjnych nr 246, nr 247, nr 248, położonej w obrębie KPGO

Mysiadło, gmina Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (19)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. WSTRZYMUJĘ SIĘ
(1)Bożena OBŁUCKA. NIEOBECNI (1)Krzysztof ŁUPIŃSKI.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 60/21, nr 63/6 i nr 64/17,
położonych w obrębie Wólka Kosowska.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nieruchomości stanowiące działki ewidencyjne
nr 64/17, nr 60/21 i nr 63/6, położone w obrębie Wólka Kosowska, wydzielone zostały
zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy
Lesznowola Nr 573/XXXIX/2021 z dnia 28 lutego 2001 r. pod projektowane drogi
gminne na podstawie ostatecznych decyzji Wójta Gminy Lesznowola zatwierdzających
podział nieruchomości. Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lesznowola
nr 278/XXII/2012 z dnia 30 listopada 2012r. działki nr 63/6 i 64/17 położone są na
terenie zabudowy usługowej, produkcyjnej, składników i magazynów - symbol U/P.
Natomiast działka nr 60/21, zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lesznowola
nr 223/XVIII/2012 z dnia 09.08.2012r. położona jest na terenie wytwórczości,,
przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, usług, w tym komunikacyjnych i obsługi
rolnictwa – symbol 95 UPST . Wobec powyższego przedmiotowe nieruchomości stały się
zbędne dla Gminy, ponieważ nie tworzą ciągu komunikacyjnego wynikającego z ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie ze względu na
kształt i powierzchnię nie mogą być w sposób racjonalny wykorzystane.
1/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 60/21, nr 63/6 i nr 64/17, położonych
w obrębie Wólka Kosowska.
2/ Przewodnicząca KPG RG poinformowała, że KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt
przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki nr 60/21, nr 63/6 i nr 64/17, położonych w obrębie Wólka Kosowska.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 60/21, nr 63/6 i nr
64/17, położonych w obrębie Wólka Kosowska i zaproponowała dyskusję nad

przedmiotowym projektem, jednakże żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej
sprawie.
4/ Dyskusja : brak.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 484/XLII/2021 z dnia 23 września 2021
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanych
nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki nr 60/21, nr 63/6 i nr 64/17, położonych w obrębie Wólka
Kosowska.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1) Krzysztof ŁUPIŃSKI.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Henryka Sienkiewicza – Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Nowa Wola,
ul. Władysława Reymonta – Kolonia Lesznowola, N. Wola.
1/ Sprawę przedstawili :Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy drodze, ulica Henryka
Sienkiewicza, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej
jako działki
ewidencyjne nr : 233/15, 233/18, 233/21, 236/1, położonej w obrębie Lesznowola,
nr 1/1, 3/1, 5/1, położonej w obrębie Kolonia Lesznowola i nr 399/4 położonej w obrębie
Nowa Wola. Ulica - Władysława Reymonta – drodze stanowiącej własność Gminy
Lesznowola oznaczonej jako działka nr 6/6, położonej w obrębie Kolonia Lesznowola i nr
: 400/3, 399/2, 393/3, 392/1, położonej w obrębie Nowa Wola jest zgodne z art. 18 ust.
2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obydwie drogi znajdują
się w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich, dlatego też
nadanie nazw „Henryka Sienkiewicza” i „Władysława Reymonta” stanowi formę
uhonorowania tych Noblistów.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG poinformował, że KPPR i U pozytywnie zaopiniował
projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Henryka
Sienkiewicza – Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Nowa Wola, ul. Władysława
Reymonta – Kolonia Lesznowola, N. Wola.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Henryka Sienkiewicza – Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Nowa Wola,
ul. Władysława Reymonta – Kolonia Lesznowola, N. Wola.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Henryka Sienkiewicza – Lesznowola,
Kolonia Lesznowola, Nowa Wola, ul. Władysława Reymonta – Kolonia Lesznowola,
N. Wola i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/ Dyskusja: brak.
6/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 485/XLII/2021 z dnia 23 września 2021r.
Wyniki imienne:
ZA (20)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1)Krzysztof ŁUPIŃSKI.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze – ulica
Prosta – Stefanowo.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy – ul. Prosta – drodze
stanowiącej własność Gminy Lesznowola położonej w obrębie Stefanowo, oznaczonej
jako działka ewidencyjna nr 79/7 jest zgodne z art. 18. Ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Prosta w Stefanowie.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG poinformował, że KPPR i U RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Prosta w Stefanowie.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Prosta w Stefanowie i zaproponowała dyskusje
nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu
w tej sprawie.
5/ Dyskusja : brak.
6/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ 0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 486/XLII/2021 z dnia 23 września 2021r.
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Prosta - Stefanowo.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1) Krzysztof ŁUPIŃSKI.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze – ulica
Św. Rity – Warszawianka.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania
poinformował, że nadanie nazwy – ulica Prosta, drodze stanowiącej własność Gminy
Lesznowola położonej w obrębie Stefanowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 79/7
jest zgodne z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze ulica – Św. Rity – Warszawianka.
3/Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadani nazwy drodze – ulica

Św. Rity – Warszawianka.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Św. Rity – Warszawianka i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem.
5/Dyskusja :
1. Radny P. Osiński zadaje pytanie o nadanie w/w nazwy, czy została ona nadana przez
urzędników czy też na wniosek współmieszkańców gdyż nie wkomponowuje się
w nazewnictwo ulic sąsiednich.
2. Za-ca Wójta M. Kania w odpowiedzi na powyższe pytanie poinformował, że w/w
nazwa jest nadawana z inicjatywy Mieszkańców.
6/Głosami: ZA: 18, PRZECIW:1, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 487/XLII/2021 z dnia 23 września 2021
roku w sprawie nadania nazwy drodze – ulica Św. Rity – Warszawianka.
Wyniki imienne:
ZA (18) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela
MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI,
Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. PRZECIW (1) Tomasz FILIPOWICZ.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK. NIEOBECNI (1) Krzysztof
ŁUPIŃSKI
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze – ulica
Żniwna – Janczewice.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy – ulica Żniwna – drodze
stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/3,
położonej w obrębie Janczewice jest zgodne z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze – ulica
Żniwna – Janczewice.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze – ulica Żniwna – Janczewice.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
nadania nazwy drodze – ulica Żniwna – Janczewice i zaproponował dyskusje nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej
sprawie.
5/ Dyskusja: brak.
6/Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 488/XLII/2021 z dnia 23 września 2021 roku
w sprawie nadania nazwy drodze – ulica Żniwna – Janczewice.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.

NIEOBECNI (1) Krzysztof ŁUPIŃSKI.
19. Przyjęcie Protokołu Nr XLI/R/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy przyjęła Protokół Nr XLI/R/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku.
Wyniki imienne:
ZA (20)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1) Krzysztof ŁUPIŃSKI.
20. Sprawy różne.
1. Radna Justyna Gawęda zadaje pytanie dotyczące terminu spotkania z władzami PKP
w sprawie przejazdu kolejowego w Nowej Iwicznej oraz jaki będzie koszt oświetlenia
drogi DW-721.
Pani Radna J. Gawęda pyta również o budowę developerską przy ulicy Torowej w Nowej
Iwicznej jak również inne które są w przygotowaniu. Chodzi o odwodnienia, czy Gmina
ma jakiś system kontroli, który pozwoliłby na wczesnym etapie budowy stwierdzić
czy też wykryć czy Developerzy nie niszczą odwodnień już istniejących i czy robią
nowe w trakcie prac budowlanych?
2. Radny Piotr Osiński zgłasza problem powstały przy ulicy Lipowej w Jastrzębcu
i Garbatce spowodowany spadaniem dużych konarów drzew na jezdnię. Interwencja
w PAN i powiecie piaseczyńskim nie dała rezultatu. Dlatego też wnosi o zaangażowanie
się Gminy Lesznowola w wycinkę drzew starych i schorowanych aby nie stanowiły one
zagrożenia dla Mieszkańców. Zwraca uwagę na brak znaków poziomych na jezdniach
i proponuje również postawienie znaku drogowego informującego o przejściu dla
pieszych.
3. Radny Grzegorz Gonsowski, zadaje pytanie odnośnie planowanej budowy oczyszczalni
ścieków przy ulicy Werbeny w Nowej Woli gdyż Mieszkańcy są zaniepokojeni
perspektywą brzydkich zapachów w ich sąsiedztwie.
4. Radny Ł. Grochala, zadaje pytanie odnoście zakupionego budynku wraz z terenem
w Nowej Iwicznej i jakie są plany na jego wykorzystanie.
Radny Ł. Grochala zadaje również pytanie o naprawę infrastruktury drogowej
w Nowe j Iwicznej przez Firmę Orange, która prowadzi światłowód.
5. Radna M. Łyszcz zwraca uwagę na bezpieczeństwo na ulicy Szkolnej i Miłosza
a zwłaszcza na przejściu dla pieszych, które nie jest dodatkowo oznakowane a domagają
się tego Mieszkańcy.
6. Radny J. Wiśniewski zwraca uwagę na fakt, powstawania kolejnych osiedli
mieszkaniowych w Starej Iwicznej co może w przyszłości skutkować zalewaniem terenów
gdyż zauważył, że firmy developerskie nie robią odwodnień tylko za pomocą węży
strażackich odprowadzają wodę na inne niezamieszkałe działki. Ponadto budowane
są wzdłuż ulicy Słonecznej magazyny od których także woda będzie odprowadzana do
kanalizacji burzowej którą wybudowała Gmina a nie Powiat. Pyta czy istotnie Gmina nie
ma wpływu na kontrolę tych spraw ?
7. Radny B. Soszyński apeluje do pozostałych Państwa Radnych o podjęcie działań
zmierzających do wpisania w przyszłorocznym budżecie powiatu, pozycji „Odwodnienie
ulicy Krasickiego aż do ulicy Mleczarskiej” . Apeluje o wsparcie Radnych powiatowych

w ich działaniach o zapisaniu tej inwestycji gdyż jest ona bardzo potrzebna Mieszkańcom
Gminy Lesznowola.
8. Skarbnik Gminy M. Sulimowicz w odpowiedzi na pytanie Pani Radnej J. Gawędy
informuje, że przewidywany koszt budowy oświetlenia drogi DW-721 to 400-450 tys. zł
Skarbnik informuje o ostatecznym terminie składania wniosków do budżetu na rok
przyszły a jest nim 30 września 2021 roku.
9. Za-ca Wójta . M. Wilusz:
1) W odpowiedzi na pytanie określone w pkt. 20 ppkt 1 poinformował, że termin
spotkania z PKP a właściwie z Firmą konsultingową, która reprezentuje PKP jest nadal
w trakcie doprecyzowania terminu.
Jeśli chodzi o prace przy ulicy Torowej to istotnie Developer przygotowuje teren pod
przyszłą inwestycję ale został zobligowany umową infrastrukturalną do wykonania
nakładki asfaltowej na dojazd od ulicy Granicznej.
2) W odpowiedzi na pytanie określone w pkt 20 ppk. 2 , informuje, iż biorąc udział
w zebraniach sołeckich zauważył ogromne braki na ulicach o statusie powiatu.
Po zakończeniu zebrań sołeckich zostanie zebrany pakiet problemów na tych drogach
i przekazany Staroście powiatowemu z prośbą o interwencję.
3) Odpowiadając na pytanie określone w pkt 20 ppkt 3, informuje, że prace związane
z budową oczyszczalni ścieków są dość zaawansowane.
4) W odpowiedzi na pytanie określone w pkt 20 ppkt 4., informuje, że w zakupionym
budynku w Nowej Iwicznej prace dostosowujące go do użyteczności publicznej
są na etapie końcowym. Jeżeli chodzi o Firmę Orange to faktycznie zwróciliśmy
uwagę na niesolidne odtwarzanie nawierzchni dróg. Planowane jest spotkanie
z Przedstawicielami Orange w celu przedstawienia im wniosków pokontrolnych
wszystkich inwestycji kładzenia światłowodu na terenie Gminy Lesznowola celem
wyegzekwowania solidnego wykonania naprawy nawierzchni dróg.
5)Odpowiadając na pytanie określone w pkt. 20 ppkt 5, potwierdza otrzymanie wniosku
od Pani Radnej M. Łyszcz w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Szkolnej
i Miłosza. Informuje, iż pismo w tej sprawie zostanie wystosowane do Starosty
piaseczyńskiego.
6) Odpowiadając na pytanie określone w pkt 20 ppkt 6, informuje, iż kwestia zrzutu wód
opadowych do kanalizacji burzowej niestety nie jest w gestii Urzędu lecz decyduje o tym
zarządca tych instalacji, czyli Wody Polskie.
10. Radny J. Wiśniewski ustosunkował się do budowy oczyszczalni ścieków w Nowej
Woli. Podkreślił wagę tej inwestycji określając ją jako ponadczasową i niezbędną dla
Mieszkańców zwłaszcza, że prace przygotowawcze są dość zawansowane i jego zdaniem
nie powinno się rozważać zmiany jej lokalizacji.
9. Zamknięcie XLII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
1. Przewodnicząca RG B. Korlak uroczyście zamknęła XLII Sesję Rady Gminy
Lesznowola.
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak
Przygotowała : Anna Baron
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

