BRG. 0002.XLIII.2021

Protokół Nr XLIII/R/2021
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 21 października 2021r.

1. Przewodnicząca RG Bożenna Korlak otworzyła XLIII Sesję Rady Gminy
Lesznowola.
Obrady rozpoczęto 21 października 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:16
tego samego dnia. Nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad,
pełniła Pani mecenas Teresa Piekarczyk.
Sesja odbyła się w trybie on-line.
W posiedzeniu wzięło udział 19 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
Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik i Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
serdecznie powitały zaproszonych na Sesję Rady Gminy gości i uroczyście wręczyły
gratulacje i podziękowania:
Pani Danucie Świetlik Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie za
wieloletnią i wyjątkową służbę publiczną dla mieszkańców Gminy Lesznowola.
Pani Agnieszce Lis i Pani Ewie Jowik, za przyznanie przez Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu odznaki „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Pani Elżbiecie Rosiek wieloletniemu Prezesowi NZOZ za doskonałą współpracę i
profesjonalne zorganizowanie systemu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy
Lesznowola
Pani Magdalenie Korneckiej i Pani Bożenie Symon, które reprezentowały nowego
właściciela NZOZ „Salus” firmę NEUCA MED. Życząc jak najlepszego i efektywnego
świadczenia usług medycznych w przychodniach: Magdalenka i Mroków.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak stwierdziła, że na Sali obrad obecnych jest 19
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji / lista obecności stanowi jak wyżej/. Ze
względu na ograniczenie ilości z powodu epidemii koronawirusa Sołtysi nie wzięli
udziału w posiedzeniu Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
1/ Przewodnicząca RG poinformowała, iż materiały dotyczące obrad sesji zostały
przekazane Radny do wiadomości w terminie określonym w Statucie Gminy.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 3 września 2021 do
8 października 2021.
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 20212034,
c) udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Gminy Raszyn,
d) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
g) obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy w 2022r.
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola,
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa
Wola,
j) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Mroków-Kolonia, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński,
k) zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Gminie Lesznowola,
l) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do
Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie
powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego,
m) nadania nazwy drodze – ul. Surfinii – Nowa Wola
7. Przyjęcie protokołu Nr XLII/R/2021 z dnia 23 września 2021r.
8.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o analizie złożonych
oświadczeń majątkowych radnych, składanych za 2020r.

9. Informacja Wójta Gminy Lesznowola o analizie złożonych oświadczeń majątkowych
przez podmioty zobowiązane za 2020r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
Do porządku obrad zgłoszono wniosek.
3/ Skarbnik Gminy M. Sulimowicz wnosi o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6g.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 3 Rada Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt. 3.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Grzegorz KWIATKOWSKI, Izabela MAŁEK
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 3 Rada Gminy przyjęła porządek posiedzenia wraz z przyjętym
wnioskiem.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Grzegorz KWIATKOWSKI, Izabela MAŁEK
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 3 września
2021r. do 8 października 2021r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. BatyckaWąsik. Wójta Gminy poinformowała, iż w okresie od 3 września 2021r. do 8
października zostało podjętych 24 Zarządzenia w bieżących sprawach gminy.
2/ Radny J. Wiśniewski wnioskuje o nieodczytywanie treści Sprawozdania Wójta
Gminy.
3/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt.2.
Wyniki 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, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (2)
Piotr OSIŃSKI, Dorota VASILOPOULOU
NIEOBECNI (2)

Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
4/ Rada J. Gawęda zwróciła się z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące
Zarządzenia Nr 137/2021 i Zarządzenia Nr 138/2021.
5/ Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik udzieliła szczegółowych i wyczerpujących
informacji dotyczących powyższych Zarządzeń.
6/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy Lesznowola za
okres od 3 września 2021r. do 8 października 2021r.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Tomasz FILIPOWICZ
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach
podejmowanych w okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż w okresie między sesjami
uczestniczyła w uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Magdalence. Ponadto
podejmowała działania związane z pracą Rady Gminy oraz problemami mieszkańców
Gminy.
6. Rozpatrzono projekt 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.Zwiększenie planu dochodów: W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę
192,- zł w rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 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. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy
metropolitalnej”. W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 44.495,- zł w rozdz. 85195
– Pozostała działalność § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów § 0970 – Wpływy z
różnych dochodów. 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 powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Z
jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów. Zwiększenie planu wydatków: W
dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 148.363,- zł, w tym: 100.000,- 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;48.363,- zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura
wodociągowa i sanitarna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
w tym: 1.500,- zł zwiększa się na 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”;46.863,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF –
Kompleksowa realizacja wodociągów i kanalizacji przy udziale społecznych komitetów
na terenie Gminy Lesznowola”.W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę
1.146.400,- zł, w tym: 145.400,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy §
2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t. z przeznaczeniem na KM – udział w
kosztach wspólnego biletu ZTM z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków przewóz osób – linie autobusowe ZTM; 1.001.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi
publiczne gminne, w tym:1.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF - Łoziska – Budowa ul. Fabrycznej – I
etap” (nakładka asfaltowa);1.000.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych z przeznaczeniem na odszkodowania za nabycie gruntów pod
drogi gminne - specustawy.W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 440,- zł w
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:361,- zł § 4110 –
Składki na ubezpieczenia społeczne;-79,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy; z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w § 4170
– Wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę
9.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
500,- zł § 4300 Zakup usług pozostałych;-8.500,- zł § 4410 – Podróże służbowe
krajowe.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o
kwotę 22.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w tym:4.975,- zł §
3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;17.025,- zł § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Zamienie i dla
OSP Nowa Wola (z środków sołeckich Nowa Iwiczna). W dziale 757 – Obsługa długu
publicznego o kwotę 1.000.000,- zł w rozdz. 75702 – Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
trytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8110 – Odsetki od
samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.W dziale 801 – Oświata i wychowanie o
kwotę 4.920.602,- zł, w tym: 996.354,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w
tym:6.612,- zł na projekt unijny pn. WPF - Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza
szkoła jest ok", w tym:568,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 82,- zł §
4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;5.962,- zł § 4171 –
Wynagrodzenia bezosobowe;989.742,- zł pozostałe wydatki:200.000,-zł § 2540 –
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;700.000,zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;1.000,- zł § 4190 – Nagrody
konkursowe;20.000,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek; 68.742,- zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych;50.000,- zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty; 2.191.763,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w
tym:961.203,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty; 585.560,- zł § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz
płatności;550.000,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;40.000,- zł §
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;55.000,- zł § 4300 – Zakup usług

pozostałych;8.485,- zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego §
2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;500.000,- zł w rozdz. 80113
Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych;150.000,- zł w rozdz.
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 – Zakup materiałów i
wyposażenia;524.000,- 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, w tym:450.000,- zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty;30.000,- zł § 2590 - Dotacja podmiotowa z
budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną
inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;15.000,- zł §
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;3.500,- zł § 4110 – Składki na
ubezpieczenia społeczne;500,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy;25.000,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i
książek;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 852 – Pomoc społeczna o kwotę 594.000,- zł, w
tym:330.000,- 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;- 264.000,- zł
w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w tym:190.000,- zł § 4010 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników;50.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia
społeczne;4.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe; 20.000,- zł § 4300 –
Zakup usług pozostałych. W dziale 855 – Rodzina o kwotę 177.000,- zł, w
tym:35.000,- zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, w tym:- 30.000,- zł § 4010 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników;5.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia
społeczne; -132.000,- 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;-10.000,- 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 102.395,- zł, w tym:12.100,- zł
w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, w tym:10.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Nowa
Wola, Kolonia Lesznowola – Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu”;- 1.000,- zł
wprowadza się zadanie pn. „WPF - Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości,
Produkcyjnej i Wirażowej”;1.100,- zł na zadanie pn. „WPF - Łazy - Projekt budowy
oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) punkty świetlne.- 90.295,- w
rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, w tym:-70.000,- zł projekt pn. „WPF – Budowa targowiska w Gminie
Lesznowola” - zmiana komórki realizującej;- 20.295,- zł wprowadza się zadanie pn.
„Mroków - Modernizacja terenu na części działki nr 60/3”.W dziale 921 – Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 80.000,- zł w rozdz. 92116 – Biblioteki §
2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. W dziale
926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.000,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie
planu wydatków: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 155.863,- zł, w
tym:146.863,- zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050

– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF – Przebudowa
kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st.
Warszawa”. Realizację zadania przenosi się na 2022r. i zmienia się nazwę
zadania;9.000,- zł w rozdz. 01030 – Izby rolnicze § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W dziale 600 –
Transport i łączność o kwotę 183.400,- zł, w tym:175.400,- zł w rozdz. 60004 –
Lokalny transport zbiorowy, w tym:145.400,- zł § 2310 – Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
– opisane na str. 1;30.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;8.000,- zł w rozdz.
60016 – Drogi publiczne gminne § 4260 – Zakup energii. W dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa o kwotę 635.998,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami, w tym: 332.998,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;3.000,- zł §
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; 300.000,- zł § 4590 – Kary i
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. W dziale 710 – Działalność
usługowa o kwotę 144.440,- zł w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania
przestrzennego, w tym:440,- zł § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – opisane na str.
2 (przesunięcia między §);-144.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale
750 – Administracja publiczna o kwotę 464.556,- zł, w tym:261.556,- zł w rozdz. 75011
– Urzędy wojewódzkie, w tym:200.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników 18.556,- zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;10.000,- zł §
4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;15.000,- zł § 4300 –
Zakup usług pozostałych;1.000,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;- 2.000,- zł §
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
15.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
40.000,- zł w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
10.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;10.000,- zł § 4220 – Zakup
środków żywności;20.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;122.000,- zł w rozdz.
75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:17.000,- zł § 4140 –
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;20.000,- zł §
4270 – Zakup usług remontowych;15.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych
3.000,- zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;42.000,- zł §
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
25.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;41.000,- zł w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w
tym:15.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;1.000,- zł § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia;25.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 754
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000,- zł w rozdz.
75414 – Obrona cywilna § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 801 –
Oświata i wychowanie o kwotę 376.776,- zł, w tym:151.051,- zł w rozdz. 80101 –
Szkoły podstawowe, w tym:24.439,- zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie
roczne;1.000,- zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;120.000,- zł § 4300 –
Zakup usług pozostałych;81,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;5.531,- zł § 4701 –
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; 23.620,- zł w
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4040 –
Dodatkowe wynagrodzenie roczne;51.825,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:
11.825,- zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;40.000,- zł § 6060 – Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;150.057,- zł w rozdz. 80148 –
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:57,- zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie
roczne;150.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
102,- 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 § 4040 –
Dodatkowe wynagrodzenie roczne; 121,- zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W
dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.578,- zł w rozdz. 85401 –
Świetlice szkolne § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W dziale 900 –
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 79.397,- zł, w tym:9.397,- zł w
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z projektu unijnego pn.
„WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola – nadzory”, w
tym:5.200,- zł § 4307 – Zakup usług pozostałych;4.197,- zł § 4309 – Zakup usług
pozostałych;70.000,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych projekt pn. „WPF – Budowa targowiska w Gminie
Lesznowola” - zmiana komórki realizującej. W dziale 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,- zł w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury (przesunięcie środków sołeckich Lesznowola).W dziale 926 – Kultura fizyczna i
sport o kwotę 92.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu, w tym:22.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych (środki sołeckie Nowa
Iwiczna przekazane dla OSP Zamienie i OSP Nowa Wola);70.000,- zł § 6050 –
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przenosi się zadanie pn. „Lesznowola
– Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack” na rok 2022 (środki sołeckie
Lesznowola).Deficyt budżetu gminy wynosi 19.505.847,- zł .Zostanie on
sfinansowany przychodami pochodzącymi z: wpływów ze sprzedaży papierów
wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 14.776.051,- zł, przychodów
z 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 25.729.796,- zł z następujących
tytułów: z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez
gminę w kwocie 21.000.000,- 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 0kredytów w kwocie 1.200.000,- zł ,wykup
papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,- zł, sfinansowanie
planowanego deficytu w wysokości 14.776.051,- zł, z 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). Wydatki bieżące na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności w 2021 roku – po zmianach. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 1 - po zmianach. Zarządzeniem Nr 23/2021/RRB Wójta Gminy
Lesznowola z dnia 24 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano
zwiększenia o kwotę139.879,- zł w planie dochodów i wydatków. W dziale 854 –
Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia o kwotę 2.988,- zł w rozdz.
85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Wydatki:
2.988,- zł § 3240 – Stypendia dla uczniów. W dziale 855 – Rodzina dokonano

zwiększenia o kwotę 136.891,- zł, w tym:127.412,- 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;
2/ Przewodnicząca KPG RG 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 jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 489/XLIII/2021 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Grzegorz KWIATKOWSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
7. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola 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. Plan
dochodów poz. 1 str. 1 zwiększa się z kwoty 297.307.756,-zł do kwoty 297.465.477,-zł
tj. o kwotę 157.721,-zł, która wynika: ze zwiększenia (+) planu dochodów o kwotę
256.294,-zł w tym:- 14.692,-zł – administracja publiczna;- 44.495,-zł – ochrona
zdrowia;- 3.150,-zł – pomoc społeczna;- 2.988,-zł – edukacyjna opieka wychowawcza;
- 136.891,-zł – rodzina;- 54.078,-zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska; ze
zmniejszenia (-) planu dochodów o kwotę 98.573,-zł w tym:- 44.495,-zł - ochrona
zdrowia;- 54.078,-zł - gospodarka komunalna; Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa
się z kwoty 310.813.603,-zł do kwoty 316.971.324,-zł tj. o kwotę 6.157.721,-zł, która
wynika: ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 7.206.971,-zł w tym:100.000,-zł – dotacja dla SW- 145.400,-zł – transport i łączność;- 440,-zł – działalność
usługowa;- 23.500,-zł - administracja publiczna;- 22.000,-zł - bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa;- 1.000.000,-zł - obsługa długu;- 4.920.602,-zł oświata i wychowanie;- 597.150,-zł - pomoc społeczna;- 313.891,-zł - rodzina;- 2.988,zł – edukacyjna opieka wychowawcza;- 80.000,-zł – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego;- 1.000,-zł - kultura fizyczna i sport, ze zwiększenia (+) planu wydatków
majątkowych o kwotę 1.103.395,-zł w tym:- 1.001.000,-zł na transport i łączność;102.395,-zł na gospodarkę komunalną; ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących
o kwotę 1.724.145,-zł w tym: - 9.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo;- 183.400,-zł w
transport i łączność;- 635.998,-zł w gospodarka mieszkaniowa;- 144.440,-zł –
działalność usługowa;- 464.556,-zł w administracja publiczna;- 50.000,-zł w

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;- 186.776,-zł w oświata i
wychowanie;- 8.578,-zł w edukacyjnej opiece wychowawczej;- 9.397,-zł w gospodarka
komunalna;- 10.000,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;- 22.000,-zł w
kultura fizyczna i sport ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę
428.500,-zł w tym: - 98.500,zł na w rolnictwie i łowiectwie;- 190.000,-zł w oświata i
wychowanie;- 70.000,-zł w gospodarka komunalna;- 70.000,-zł w kultura fizyczna i
sport. Deficyt budżetu gminy wynosi 19.505.847,-zł. Zostanie on sfinansowany
przychodami pochodzącymi z: wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez gminę w kwocie 14.776.051,-zł, przychodów z 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 25.729.796,-zł z następujących
tytułów: z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez
gminę w kwocie 21.000.000,-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 14.776.051,-zł, z 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). W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do
WPF, wprowadza się następujące zmiany: W poz. 1.3.2.6 wprowadza się
przedsięwzięcie pn. „WPF- Kompleksowa realizacja wodociągów i kanalizacji przy
udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Okres realizacji
przedsięwzięcia 2021-2023. Ustala się limity w 2021r. – 48.863,-zł, w 2022r.800.000,-zł i w 2023r. – 1.000.000,-zl. Łączne nakłady wynoszą 1.846.863,-zł.W poz.
1.3.2.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznowola – Projekt i budowa toru
rowerowego pumptrack. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity
w 2021r. – 0,-zł i w 2022r.- 80.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 80.000,-zł.W poz.
1.3.2.15 w przedsięwzięciu pn. „Łazy-Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul.
Przyszłości i ul. Wirażowej). Zwiększa się limity w 2021r. o kwotę 1.100,-zł. Limity po
zmianach wynoszą w 2021r. – 6.100,-zł. Łączne nakłady wynoszą 6.100,-zł.W pozycji
1.3.2.19 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy-Projekt budowy oświetlenia ul.
Przyszłości, Produkcyjnej i Wirażowej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022.
Ustala się limity w 2021r. – 1.000,- zł i w 2022r. – 114.000,- zł. Łączne nakłady
wynoszą 115.000,- zł. W poz. 1.3.2.21 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łoziska –
Budowa ul. Fabrycznej – I etap”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala
się limity w 2021r. – 1.000,-zł i w 2022r.- 899.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą
900.000,-zł.W pozycji 1.3.2.27 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mysiadło - Budowa
oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne)”. Okres realizacji
przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. – 0,- zł i w 2022r. – 20.000,- zł.
Łączne nakłady wynoszą 20.000,- zł. W poz. 1.3.2.29 wprowadza się przedsięwzięcie
pn. „WPF - Mysiadło - Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul.
Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle – etap I (budowa
sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st.
Warszawa)”. Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa zadania „Przebudowa
kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st.

Warszawa”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2021r. –
3.137,-zł i w 2022r.- 336.863,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
340.000,-zł. Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa zadania „Przebudowa
kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st.
Warszawa w poz. 1.3.2.41. 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 RG 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: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 490/XLIII/2021 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
8. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Samorządowi Gminy Raszyn.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M.
Wilusz. Zastępca Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały RG. Z budżetu
jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym
jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.
Droga o nr ew. 225 w miejscowości Słomin jest ważnym i jedynym dojazdem do
posesji mieszkańców Gminy Lesznowola z rejonu ul. Salamandry i ul. Jeża
w Lesznowoli. Pozytywna decyzja Rady Gminy pozwoli na podpisanie przez Wójta
Gminy Lesznowola stosownego porozumienia z Wójtem Gminy Raszyn dot.
wykonania przedmiotowej drogi.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Gminy Raszyn.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Gminy Raszyn i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały RG jednak żaden z Państwa
dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 491/XLIII/2021 w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Gminy Raszyn.

Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
9. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M.
Sulimowicz. Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego
mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej. Projekt uchwały określa warunki emisji obligacji, której
celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów i wyemitowanych obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego zapisanego
w uchwale budżetowej na 2021 rok. Wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w latach
2023 - 2033.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3/ Przewodnicząca R B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 492/XLIII/2021 w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu.
Wyniki 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, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI

NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
10. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M.
Sulimowicz. Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały RG.
W myśl przepisu art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice
stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1 i art. 19 pkt 1 przywołanej ustawy,
obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego (in plus lub in minus).
Wskaźnik wzrostu cen ustalany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS-u z dnia 15 lipca 2021
r. opublikowanym w M.P. z 2021 r. poz. 660, wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6%
co oznacza, że nastąpił wzrost o 3,6%. W związku z powyższym minister właściwy do
spraw finansów publicznych ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych powiększone o 3,6% - na kolejny rok podatkowy (M.P. z 2021 r. poz. 724).Wpływy z
podatku od nieruchomości stanowią stabilne źródło dochodów własnych budżetu
gminy. Kontynuując kreowanie gminnej polityki wspierania przedsiębiorczości i
tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
proponuję zwiększenie stawek kwotowych podatku od nieruchomości wyłącznie o
wskaźnik inflacji tj. o 3,6%.Proponuje się stawki na 2022 rok częściowo niższe od
ustawowych, wspierając tym samym Mieszkańców i Przedsiębiorców gminy
Lesznowola.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
4/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 2 rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 493/XLIII/2021 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wyniki imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,

Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)
Łukasz GROCHALA
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
11. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M.
Sulimowicz. Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały RG.
W myśl przepisu art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice
stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1 art. 19 pkt 1 przywołanej ustawy,
obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego (in plus lub in minus).
Wskaźnik wzrostu cen ustalany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski". Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS-u z dnia 15 lipca 2021
r. opublikowanym w M.P. z 2021 r. poz. 660, wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6%
co oznacza, że nastąpił wzrost o 3,6%. W związku z powyższym minister właściwy do
spraw finansów publicznych ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych powiększone o 3,6% - na kolejny rok podatkowy (M.P. z 2021 r. poz. 724).Wpływy z
podatku od środków transportowych stanowią stabilne źródło dochodów własnych
budżetu gminy. Kontynuując kreowanie gminnej polityki wspierania przedsiębiorczości
i tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w
sektorze transportu drogowego, zaproponowano zwiększenie stawek kwotowych
podatku od środków transportowych wyłącznie o wskaźnik inflacji tj. o 3,6%.Proponuje
się stawki na 2022 rok niższe od ustawowych, wspierając tym samym
przedsiębiorczość na terenie gminy Lesznowola.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
4/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 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: 1,
NIEOBECNI: 2 Rad Gminy podjęła Uchwałę Nr 494/XLIII/2021 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wyniki 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, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
12. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy
Lesznowola M. Kania. Zastępca Wójta Gminy M. Kania przedstawił merytorycznie i
graficznie ww projekt uchwały RG. Celem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest ograniczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
zabudowa usług publicznych. Zastępca Wójta M. Kania poinformował, iż w
procedurze planistycznej oraz zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad
sporządzaniem projektu planu zgodnie z określonym w tym zakresie przepisami.
Po podjęciu uchwały Nr 275/XXV/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 czerwca
2020 r.
w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
(obszar pomiędzy ul. Gminnej a Słoneczną), ogłoszono o możliwości składania
wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 17 lipca 2020 r.
W okresie wskazanym w ogłoszeniu nie wpłynęły żadne wnioski. Projekt planu
miejscowego wyłożono publicznego wglądu w dniach od 21.12.2020 r. do
29.01.2021 r. Dnia 12.01.2021 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 24.02.2021 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 złożono
10 uwag, z których Wójt Gminy Lesznowola 6 uwag nie uwzględnił, 4 uwagi uwzględnił
częściowo. 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. Składanie wniosków
oraz uwag do projektu planu było możliwe za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres gmina@lesznowola.pl.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Lesznowola.
3/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
Wyniki 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, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Magdalena ŁYSZCZ, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu planu ze
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lesznowola.
Wyniki 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, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
5/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Wyniki imienne:
ZA (17)
Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Małgorzata BOBROWSKA, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
6/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola. I zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
7/ Głosami: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 495/XLIII/2021 w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (14)
Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Małgorzata BOBROWSKA, Łukasz GROCHALA, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
13. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa Wola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M.
Kania. Zastępca Wójta M. Kania przedstawił merytorycznie i graficznie ww projekt
uchwały RG. Celem miejscowego planu zagospodarowania jest zmiana części
terenów usługowo-mieszkaniowych ( UM) na tereny usługowo-przemysłowe ( UP).
Zastępca Wójta M. Kania poinformował, iż w procedurze planistycznej oraz
zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem projektu planu
zgodnie z określonym w tym zakresie przepisami. Po podjęciu uchwały
Nr 342/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części
obrębu Nowa Wola (obszar pomiędzy: ul. Postępu, ul. Cukierniczą, ul. Krótką)
ogłoszono o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego
w terminie do dnia 21.12.2020 r. W okresie wskazanym w ogłoszeniu nie wpłynęły
żadne wnioski. Projekt planu miejscowego wyłożono do publicznego wglądu
w dniach od 28.06.2021 r. do 30.07.2021 r. Dnia 22.07.2021 r. odbyła się dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 16.08.2021 r.
każdy zainteresowany mógł złożyć uwagę do projektu planu. W terminie składania
uwag do projektu planu określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu
nie złożono żadnych uwag. 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.
Składanie wniosków oraz uwag do projektu planu było możliwe za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres gmina@lesznowola.pl.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa Wola.
3/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu planu ze
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lesznowola.
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Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Wyniki 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, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa Wola 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: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 496/XLIII/2021 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa Wola.
Wyniki 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, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK

14. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Mroków-Kolonia, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały RG. Zgodnie z art. 8
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości o obiektów
fizjograficznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1443), urzędowa nazwa miejscowości jest
ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest
położona miejscowość. Rada Gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do
spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody. Do wniosku
kierowanego do ministra dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego
terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w
sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Dążąc do uregulowania spraw związanych
z nazewnictwem na terenie Gminy Lesznowola dokonano analizy zgodności
nazewnictwa miejscowości o nazwie Mroków-Kolonia biorąc pod uwagę wykaz
urzędowych nazw miejscowości i ich części. Według wykazu urzędowych nazw
miejscowości na terenie Gminy Lesznowola występuje nazwa miejscowości MrokówKolonia, tymczasem faktycznie w Gminie Lesznowola brak jest w/w miejscowości o
takiej nazwie. Rada Gminy Lesznowola przystępując do procedury zniesienia
urzędowej nazwy nie przeprowadziła konsultacji z mieszkańcami, ponieważ
miejscowość o nazwie Mroków-Kolonia jest fizycznie niewystępująca w terenie, nie
znajduje się na mapie topograficznej jako wieś/miejscowość lub część
wsi/miejscowości, nie można wskazać jej lokalizacji przestrzennej urzędowej poprzez
podanie współrzędnych geograficznych ani nie posiada osób ją zamieszkujących.
Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych, Wójt Gminy Lesznowola zwrócił się do Starosty Piaseczyńskiego o
wyrażenie opinii co do zniesienia nazwy miejscowości Mroków-Kolonia. Starosta
Piaseczyński pismem z dnia 03.09.2021 r. znak: WGM.0147.34.2021.MA pozytywnie
zaopiniował wniosek o zniesienie urzędowej nazwy Mroków-Kolonia figurującej w
„Urzędowym wykazie nazw miejscowości i ich części” oraz w rejestrze TERYT.
Jednocześnie, mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy o urzędowych nazwach
miejscowości o obiektów fizjograficznych, należy podnieść, iż zniesienie nazwy
Mroków-Kolonia nie wiąże się z żadnymi kosztami finansowymi.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wystąpienia z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Mroków-Kolonia, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o
zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Mroków-Kolonia, gmina Lesznowola,
powiat piaseczyński.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Mroków-Kolonia, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński i
zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem uchwały RG jednak żaden z
Państwa Radnych dyskusji nie podjął.

5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 497/XLIII/2021 w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Mroków-Kolonia, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
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GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
15. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Gminie Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca Rg B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M.
Wilusz. Zastępca Wójta Gminy M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały RG. godnie
z art. 7 ustawy o drogach publicznych do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi
o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą
sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. W
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego wydał pozytywna opinię ww sprawie.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych dróg położonych w Gminie Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Gminie 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: 1,
NIEOBECNI: 2 rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 498/XLIII/2021 w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Gminie Lesznowola.
Wyniki 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, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK

16. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola 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 RG. 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 związku z budową skrzyżowania ul.
Postępu i ul. Słonecznej w m. Kolonia Lesznowola oraz remontu ul. Postępu autobus
linii 737 został skierowany na trasę objazdową, co wydłużyło jego przebieg na terenie
Gminy Lesznowola. Miesięczny udział Gminy w kosztach eksploatacji linii
autobusowych wzrósł w sierpniu 157 530 zł (wg poprzedniego Aneksu 153 195 zł)
natomiast od września 2021r. miesięczny koszt jaki będzie ponosiła Gmina będzie
wynosił 174 635 zł. Również zmieniają się miesięczne koszty udziału Gminy
Lesznowola w kosztach eksploatacji linii Kolei Mazowieckich. Aneks urealnia liczbę
pociągokilometrów wykonanych od czerwca 2021r. zwiększenie liczby kursujących
pociągów). Od października miesięczny udział Gminy w kosztach będzie wynosił 100
281 zł.
2/ Przewodnicząca KPG RG 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 RG jednak żaden z Państwa dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 499/XLIII/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 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, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
17. Rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie nadania
nazwy drodze.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i zastępca Wójta Gminy M.

Kania. Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały RG. Nadanie nazwy
- ul. Surfinii - drodze wewnętrznej, położonej w obrębie Nowa Wola, stanowiącej
część działek o numerach ewidencyjnych 266/17 i 267/11 oraz działkę o numerze
ewidencyjnym 266/16 jest zgodne z wnioskiem współwłaścicieli przedmiotowej drogi,
co jest zgodne z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
2/ Przewodniczący KPRRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały Rg w sprawie nadania nazwy drodze.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie
nadania nazwy drodze ul. Surfinii – Nowa Wola 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: 1,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 500/XLIII/2021 w sprawie nadania
nazwy drodze.
Wyniki 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, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
18. Przyjęcie protokołu Nr XLII/R/2021 z dnia 23 września 2021r.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy przyjęła protokoł Nr XLII/2021 z dnia 23 września 2021r.
Wyniki imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Łukasz GROCHALA, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Izabela MAŁEK
19. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o analizie złożonych
oświadczeń majątkowych radnych, składanych za 2020r.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż zgodnie z art.24h ustawy o
samorządzie gminnym, który stanowi, że podmiot dokonujący analizy oświadczeń
majątkowych przedstawia radzie gminy informacje o złożonych oświadczeniach

majątkowych. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 złożyli wszyscy radni. Wszystkie
osoby złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie w dwóch
egzemplarzach, dołączając kopie PIT. Po wstępnej analizie złożonych oświadczeń
majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenia majątkowe zgodnie z
art. 24h ust. 6 oraz art.24i ust.3 ustawy o samorządzie gminnym zostały przesłane po
jednym egzemplarzu Urzędowi Skarbowemu w Piasecznie. Oświadczenia radnych
zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodnicząca RG B.
Korlak nadmieniła, iż Urząd Skarbowy w Piasecznie do dnia 21.10.2021r. nie przesłał
informacji w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
20. Informacja Wójta Gminy Lesznowola o analizie złożonych oświadczeń
majątkowych przez podmioty zobowiązane za 2020r.
1/ Sekretarz Gminy J. Wysokiński poinformował, iż zgodnie z art. 24h ust 12 ustawy
o samorządzie gminnym, informuje, iż do złożenia Wójtowi Gminy Lesznowola
oświadczeń majątkowych za rok 2020 zgodnie z art. 24h ust 3 pkt 3 ustawy o
samorządzie gminnym było 21 osób. Oświadczenia zostały złożone w dwóch
egzemplarzach wraz z kopią PIT za 2020r. w dwóch egzemplarzach w ustawowym
terminie. Oświadczenia majątkowe zgodnie z zapisem art. art.24h ust.6 oraz art. 24i
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zostały opublikowane w Biuletyny Informacji
Publicznej oraz przekazane w jednym egzemplarzu właściwemu Urzędowi
Skarbowemu Na dzień 14 października 2021r.Urząd Skarbowy nie stwierdził żadnych
nieprawidłowości.
21. Sprawy różne.
1/ Radny G. Gonsowski zwrócił się z prośbą o podjęcie działań dotyczących
bezpieczeństwa na ul. Plonowej Nowej Woli, możliwość jej poszerzenia w celu
wybudowania chodnika.
2/ Radna M. Łyszcz zwróciła się z prośbą o informacje dotyczące: harmonogramu
prac nad Strategią Rozwoju Gminy Lesznowola. Działalności Leśnej Grupy
Roboczej.
3/ Radny M. Socha zwrócił się z prośbą dotyczącą rozwiązań komunikacyjnych na ul.
Sadowej, Kieleckiej, Torowej w Nowej Iwicznej.
4/ Radna J. Gawęda zwróciła się z prośbą o postawienie znaku drogowego
określającego godziny wjazdu i wyjazdu z ul. Cisowej samochodów ciężarowych
dojeżdżających do nowobudowanych osiedli.
5/ Radna M. Bobrowska przekazała informację oraz zdeklarowała przekazanie filmiku
zrealizowanego przez lokalna młodzież dotyczącego narkomanii.
6/ Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik poinformowała o zebraniu wyborczym w
Zgorzale. Sołtysem został Pan Konrad Tkaczyk. Wójt M. J. Batycka-Wąsik
pogratulowała Sołtysowi i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.
7/ Radny K. Klimaszewski zwrócił się z pytaniem dotyczącym programu „ Jabłuszko”
w szkołach na terenie Gminy.
8/ Wójt Gminy M. J. Batycka -Wasik w odniesieniu sprawy określonej w ppkt 2
poinformowała, iż przewidywane są debaty dla mieszkańców w trybie on-line.
Sprawa Strategii będzie również procedowana na posiedzeniach merytorycznych
Komisji RG. Ponadto na stronie Urzędu Gminy umieszczona była ankieta skierowana
do mieszkańców Gminy.
9/ Zastępca Wójta M. Wilusz odpowiadając na sprawę określoną w ppkt.1 stwierdził,
iż budowa ul. Plonowej w Nowej Woli odbywa się etapowo ze względu na
postępowania sądowe. Do czasu zakończenia postępowania sądowego, nie ma

żadnej możliwości prawnej do realizacji budowy tej drogi zatem nie można dokonać
wydzielenia tego gruntu pod poszerzenie drogi i jej wykupu.
10/ Zastępca Wójta w odniesieniu do ppkt. 3 i 4 poinformował, iż trwają prace nad
alternatywnymi rozwiązaniami ruchu komunikacyjnego, jednak na dzień dzisiejszy
wszelkie działania są ograniczone.
11/ Zastępca Wójta M. Kania w odniesieniu do sprawy określonej w ppkt.2
poinformował, że w październiku została podpisana umowa na „Opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego wieży widokowej wraz z ciągiem
komunikacyjnym o długości 150 m.” Wieża będzie wykonana w ramach
zagospodarowania terenu leśnego według projektu „Sukcesja naturalna w
Magdalence”, opracowanego przez Leśną Grupę Roboczą w Gminie Lesznowola.
Więcej informacji na temat Działalności „Grupy Leśnej” znajduje się na stronie
Urzędu Gminy.
12/ Sekretarz Gminy J. Wysokiński poinformował, iż w momencie gdy zostanie
ogłoszony przez KOWR nabór do programu „ Jabłuszko w szkołach” . To dyrektorzy
szkół przystąpią do przedmiotowego programu.
22. Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Bożenna Korlak zamknęła XLIII
Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Protokołowała:
Iwonna Góra.
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