BRG.0002.XLIV.2021

Protokół nr XLIV/R/2021
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 23 listopada 2021 r.
1. Przewodnicząca RG B. Korlak otworzyła XLIV Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Obrady rozpoczęto 23 listopada 2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:39 tego
samego dnia. Obsługę prawną Sesji pełniła Pani 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 obradach 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 sesji wraz z

porządkiem zostały przekazane Radnym do wiadomości w terminie określonym w Statucie
Gminy Lesznowola.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 8 października 2021 r.
do 29 października 2021 r.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034,
c) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
d) obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy w 2022 r.,
e) wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola (obszar położony pomiędzy ul.
Słoneczną i granicą obrębu Nowa Wola),
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Kosów (obszar położony przy ul. Żytniej),
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar przy ul. Wiejskiej i Al. Krakowskiej),
i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Warszawianka i Wola
Mrokowska zatwierdzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2020 z dnia 21 maja 2020 r.,
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (obszar przy ul. Żwirowej i ul.
Gwiaździstej),
k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów (obszar przy ul. Wojska Polskiego),
l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska (obszar położony pomiędzy ul.
Ogrodową a granicą gminy),
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (działki nr ew. 187, 188),
n) zmieniająca uchwałę Nr 160/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia

Lesznowola, Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
o) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019
Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
p) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu gruntu o pow. 18 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło,
r) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu gruntu o pow. 1113 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 1/251 i nr 253, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło,
s) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 7/47, o pow.
0,4081 ha, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
t) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości, ustalenie stawek tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
u) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
w) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Lesznowola,
x) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

Problemów

y) zmiany przebiegu dróg gminnych o numerze 280311W oraz o numerze 281984W w
miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola,
z) zmiany uchwały nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2019 r. w
sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty
grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów
ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie
Lesznowola”,
aa) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lesznowola w roku szkolnym
2020/2021.
8. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/R/2021 z dnia 21 października 2021 roku.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Gminy Lesznowola.

3/ Przewodnicząca RG B. Korlak zwróciła się z pytaniem czy są jakieś wnioski lub uwagi do
proponowanego porządku posiedzenia.
4/ Sekretarz Gminy J. Wysokiński wnosi o wprowadzenie do porządku posiedzenia:
a) opinia projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie ustalenia miesięcznych diet
dla Radnych oraz zasad ich przyznawania.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 Rada
Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt. 4a
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI,
Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI
Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych oraz zasad ich
przyznawania został wprowadzony jako pkt. 6ab do porządku posiedzenia.
6/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1 Rada
Gminy przyjęła porządek posiedzenia wraz z przyjętym wnioskiem.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Marta MACIEJAK, Bożena OBŁUCKA
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 8 października 2021 r. do
29 października 2021 r.
1/ Sprawę Przedstawiły Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka - Wasik.
Wójt Gminy poinformowała, iż w okresie od 8 października 2021 r. do 29 października 2021r.
podjęła 22 Zarządzenia w bieżących sprawach gminy.
2/ Radny J. Wiśniewski wnioskuje o nieodczytywanie treści Zarządzeń, ponieważ każdy z
zainteresowanych Radnych mógł się zapoznać z ich treścią w Biurze Rady Gminy.
3/ Głosami: ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Rada
Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt. 2
Wyniki głosowania imienne:
ZA (16)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI

PRZECIW (2)
Piotr OSIŃSKI, Dorota VASILOPOULOU
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz GONSOWSKI, Marta MACIEJAK
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak zaproponowała dyskusję, jednak żaden z Państwa Radnych
dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 Rada
Gminy przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Lesznowola za okres od 8 października 2021 r. do
29 października 2021 r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola B. Korlak poinformowała, iż w okresie między
sesjami wraz z grupą Radnych uczestniczyła w uroczystych obchodach 103 rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie ustalenia
miesięcznych diet dla Radnych oraz zasad ich przyznawania.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww projekt uchwały. Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy, radnemu przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości
do 75% maksymalnej diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców. Wysokość diety
przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciagu miesiąca 2,4 kwoty bazowej i wynosi
3220,96 zł.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych oraz zasad ich
przyznawania.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych oraz
zasad ich przyznawania.
4/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych oraz zasad ich przyznawania.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie ustalenia
miesięcznych diet dla Radnych oraz zasad ich przyznawania i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.

6/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 501/XLIV/2021 w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla
Radnych oraz zasad ich przyznawania.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie wysokości
wynagrodzenia Wójta Gminy.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww projekt uchwały. Określenie wysokości
wynagrodzenia Wójta należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Ustalenie
wynagrodzenia jest jednym z istotniejszych elementów stosunku pracy. Wysokość i składki
wynagrodzenia winny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października
2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
4/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wysokości
wynagrodzenia Wójta Gminy zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 502/XLIV/2021 w sprawie wysokości wynagrodzenia
Wójta Gminy.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.

Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały.
1.Zwiększenie (+) planu dochodów :
a)W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 43.000,- zł w rozdz. 01010 –
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § 6290 - Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –
darowizny.
b)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 487.147,-zł, w tym: 2.200,- zł w rozdz.
60004 – Lokalny transport zbiorowy § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów; 484.947,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:
947,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów; 484.000,- zł § 6290 - Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł – darowizny.
c)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 17.712,-zł w rozdz. 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
d) 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 1.527.010,- zł, w tym: 1.127.010,- 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; - 769.528,-zł § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości; - 20.000,-zł § 0340 –
Podatek od środków transportowych; - 337.482,-zł § 0500 – Wpływy z podatku od
czynności cywilnoprawnych.
50.000,- zł w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej;
350.000,- zł w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
e)W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 51.310,- zł w rozdz. 75801 – Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 –
Subwencje ogólne z budżetu państwa.
f)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 42,500,- zł w tym: 34.500,-zł w rozdz.
80101-Szkoły Podstawowe § 2007 – Dotacja celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.
5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich wprowadza się projekt unijny pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w
szkolnym środowisku wielokulturowym”, 8.000 w rozdz. 80103 – oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych § 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego.
g) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
283.221,-zł,. w tym: 254.221,-zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu, w tym: 2.000,-zł § 2007 – Dotacja celowa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
252.221,-zł § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego.
29.000,-zł w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w
tym: 11.000,-zł § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień; 18.000,-zł § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat.
2.Zmniejszenie (-) planu dochodów:
a)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 65.921,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny
transport zbiorowy § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
b)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 310.687,-zł w rozdz. 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 113.000,-zł § 0550 – Wpływy z opłat
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; 160.000,-zł § 0750 – Dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze; 187,-zł § 0870 – Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych; 2.500,-zł § 0920 – Pozostałe odsetki; 35.000,-zł § 0970 –
Wpływy z różnych dochodów.
c)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy
gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
d)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 15.000.
e)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 279.524,-zł, w tym:
269.524,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2001 – Dotacja celowa
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 205; 10.000,-zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego §
2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
f)W dziale 855 – Rodzina o kwotę 6.500,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 – Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami.
3.Zwiększenie (+) planu wydatków:
a)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 516.900,-zł, w tym:
b)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 63.626,-zł .
c)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
80.012,-zł.
d)W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 86.861,-zł w rozdz. 75801 – Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2940 – Zwrot
do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.
e)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.165.257,-zł,.

f) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 89.847,- zł, w tym: 28.000,- zł w rozdz. 85214
– Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe § 3110 – Świadczenia społeczne;
56.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 53.000,-zł § 4010 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników; 3.000,-zł § 4700 – Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
5.847,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym: 1.978,-zł § 4010 – Wynagrodzenia
osobowe pracowników; 869,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 3.000,-zł §
4219 – Zakup materiałów i wyposażenia na proj. unijny pn. Zwiększenie dostępności usług
społecznych w gminie Lesznowola.
g)W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 112.000,- zł.
h) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 129.080,- zł,.
i) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 500.000,- zł
w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6030 – Wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych.
j)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 70.000,- zł
w rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury.
4.Zmniejszenie (-) planu wydatków:
a)W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 785.652,- zł w rozdz. 01010 –
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w tym: 95.000,- zł § 4300 – Zakup usług
pozostałych;
690.652,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:757.152,- zł
zmniejszenie w zadaniu pn. WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą - II etap. Kwota przeniesiona na rok 2022.
20.000,-zł w zadaniu pn. WPF-Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji
wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11. Kwotę
przenosi się na rok 2022.
Jednocześnie następuje zwiększenie wydatków o kwotę 86.500,-zł – wprowadza się
zadanie pn. „Wilcza Góra-Budowa sieci wodociągowej w ul. Rajskiej”. Nastąpiła zmiana
nazwy zadania z: WPF-Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej
stronie ul. Puławskiej na terenie m.st. Warszawa na nowe zadanie pn. WPF-MysiadłoBudowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławska i
planowaną ul. Europejską w Mysiadle – etap I: budowa sieci kanalizacji sanitarnej po
zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m.st. Warszawa (kwota 3.137,-zł).
b)W dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 3.420,- zł w rozdz. 02095 – Pozostała działalność §
4430 – Różne opłaty i składki.
c)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 5.413.500,- zł,.
d)W dziale 630 – Turystyka o kwotę 2.500,- zł w rozdz. 63095 – Pozostała działalność,
w tym: 2.000,- zł § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
500,- zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z projektu unijnego pn.
WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w
kilku wersjach językowych.
e)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 102.430,- zł w rozdz. 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 2.430,- zł § 4430 – Różne opłaty i

składki; 100.000,- zł § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych.
f)W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 23.710,- zł w rozdz. 71004 – Plany
zagospodarowania przestrzennego, w tym: 3.710,- zł § 4170 – Wynagrodzenia
bezosobowe; 20.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.
g)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 68.600,- zł, w tym:
8.000,- zł w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
3.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
5.000,- zł § 4220 – Zakup środków żywności;
60.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
w tym: 50.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
10.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
600,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
h)W dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę 47.000,- zł w rozdz. 75212 – Pozostałe
wydatki obronne, w tym: 20.000,- zł § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
20.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych; 7.000,- zł § 4300 – Zakup usług
pozostałych.
i)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
21.401,- zł, w tym: 8.000,- 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;
j) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 138.105,- zł,.
k)W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 15.000,- zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo
ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych.
l)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 111.847,- zł, w tym: 4.000,- zł w rozdz.
85203 – Ośrodki wsparcia, w tym: 2.500,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
1.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych; 500,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
75.000,- 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;
20.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 15.000,- zł § 4210 –
Zakup materiałów i wyposażenia; 2.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
3.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
10.000,- zł w rozdz. 85228 – Ośrodki pomocy społecznej § 4300 – Zakup usług
pozostałych; 2.847,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym: 193,- zł § 4120 –
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; 2.444,- zł § 4170 –
Wynagrodzenia bezosobowe; 210,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez
podmiot zatrudniający.
m)W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 546.000,- zł , w tym:
516.000,- zł w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, w tym:
5.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; 400.000,- zł § 4010
– Wynagrodzenia osobowe pracowników; 58.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia

społeczne; 35.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
18.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
30.000,- zł w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2590 – Dotacja
podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
n)W dziale 855 – Rodzina o kwotę 37.080,- zł,.
o) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
267.070,- zł, w tym: 11.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
w tym: 1.000,- zł § 4260 – Zakup energii; 10.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych z zadania pn. WPF- Łazy- Odwodnienie ul. Różanej.
Kontynuacja w 2022; 1.000,- zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4210 –
Zakup materiałów i wyposażenia;
180.270,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 116.000,- zł §
4270 – Zakup usług remontowych; 64.270,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych – zadania będą kontynuowane w 2022 r., w tym:
1.000,-zł z zadania pn. WPF- Jabłonowo – Projekt budowy oświetlenia ul. Przezornej;
1.000,-zł z zadania pn. WPF-Łazy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul.
Produkcyjnej i ul. Wirażowej;
60.270,-zł z zadania pn. WPF-Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna – Projekt budowy
oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy
Lesznowola (punkty świetlne);
1.000,-zł z zadania pn. WPF-Podolszyn – Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej
1.000,-zł z zadania pn. WPF-Podolszyn – Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej;
74.800,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w tym: 4.800,- zł § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia; 70.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych – WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznowola. Kontynuacja zadania w
2022 r.
p)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 450.000,- zł
w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 300.000,- zł § 2480 –
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
150.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn.
WPF-Władysławów – Opracowanie koncepcji projektu świetlicy. Kontynuacja zadania
w 2022 r.
q)W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 10.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych z zadania pn. WPF-Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i
rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7. Kontynuacja zadania w 2022 r.
Zmienia się zapis § 2 pkt 4 pkt a) uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021
Nr 369/XXXIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021r. dotyczący ustalenia
limitów zobowiązań z tytułu:
§ 2 pkt 4 pkt a) otrzymuje brzmienie:
„a) emisji papierów wartościowych w kwocie 21.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę
w tym:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.223.949,-zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.776.051,-zł”.
Zmienia się zapis § 10 pkt 1 uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021

Nr 369/XXXIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021r. dotyczący
upoważnienia Wójta.
§ 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie „1.Emitowania papierów wartościowych w kwocie
21.000.000,-zł w tym:
a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.223.949,-zł
b) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 14.776.051,-zł”.
2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 503/XLIV/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2021.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
9) Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lesznowola na lata 2021-2034.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały.
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
(w stosunku do Uchwały Nr 490/XLII/2021 z dnia 21 października 2021r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034) oraz
zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 28/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia
22 października 2021r., Zarządzeniem Nr 29/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia
29 października 2021r. zmienia się w sposób następujący:
Plan dochodów poz. 1 str. 1 zwiększa się z kwoty 297.465.477,-zł do kwoty 299.317.025,-zł tj.
o kwotę 1.851.548,-zł, która wynika:
a)ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 1.753.959,-zł w tym: 30.279,-zł na
rolnictwo i łowiectwo; 3.147,-zł na transport i łączność; 17.712,-zł na gospodarkę
mieszkaniową; 18.054,-zł na administrację publiczną; 1.527.010,-zł na dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
51.310,-zł na subwencje oświatową; 55.801,-zł na oświatę i wychowanie; 18.878,-zł na
pomoc społeczną; 445,-zł na edukacyjną opiekę wychowawczą; 323,-zł na rodzinę; 31.000,-zł
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
b)ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 779.221-zł w tym: 43.000,-zł na
rolnictwo i łowiectwo; 484.000,-zł na transport i łączność; 252.221,-zł na gospodarkę
komunalną;

c)ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 681.445,-zł w tym: 65.921,-zł w
transport i łączność; 310.500,-zł w gospodarka mieszkaniowa; 4.000,-zł w administracja
publiczna; 15.000,-zł w dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej; 279.524,-zł w oświata i wychowanie; 6.500,-zł w
rodzina;
d)ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 187,-zł w tym: 187,-zł w
gospodarka komunalna.
Plan wydatków zwiększa się z kwoty 316.971.324,-zł do kwoty 318.822.872,-zł tj. o kwotę
1.851.548,-zł, która wynika:
a)ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 8.994.251,-zł w tym: 30.279,-zł w
rolnictwo i łowiectwo; 146.900,-zł w transport i łączność; 63.626,-zł w gospodarka
mieszkaniowa; 18.054,-zł w administracja publiczna; 50.000,-zł w bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa; 86.861,-zł w rozliczenia rożne; 8.177.958,-zł - oświata i
wychowanie; 108.725,-zł - pomoc społeczna; 112.445,- zł – edukacyjna opieka
wychowawcza; 129.403,-zł w rodzina; 70.000,-zł – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego;
b)ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 900.612,-zł w tym:
30.012,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 370.000,-zł na transport
i łączność; 600,-zł na oświatę i wychowanie; 500.000,-zł na gospodarkę komunalną;
c)ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 2.022.606,-zł w tym: 95.000,-zł w
rolnictwo i łowiectwo; 3.420,- zł w leśnictwo; 391.213,-zł w transport i łączność; 102.430,-zł
w gospodarka mieszkaniowa; 23.710,-zł – działalność usługowa; 68.600,-zł w administracja
publiczna; 47.000,-zł w obrona narodowa; 21.401,-zł w bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa; 137.105,-zł w oświata i wychowanie; 15.000,-zł w ochrona zdrowia;
111.847,-zł w pomoc społeczna; 546.000,-zł w edukacyjnej opiece wychowawczej; 37.080,-zł
w rodzina; 122.800,-zł w gospodarka komunalna; 300.000,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego;
d)ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 6.020.709,-zł w tym: 690.652,-zł
w rolnictwo i łowiectwo;5.022.287,-zł w transport i łączność; 2.500,-zł w turystyka;
1.000,-zł w oświata i wychowanie; 144.270,-zł w gospodarka komunalna i ochrona
środowiska; 150.000,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 10.000,-zł w kultura
fizyczna i sport.
1.Zmienia się zapis § 2 pkt 4 pkt a) uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021
Nr 369/XXXIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021r. dotyczący ustalenia
limitów zobowiązań z tytułu:
§ 2 pkt 4 pkt a) otrzymuje brzmienie:
„a) emisji papierów wartościowych w kwocie 21.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę
w tym:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.223.949,-zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.776.051,-zł”.
2.Zmienia się zapis § 10 pkt 1 uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021
Nr 369/XXXIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021r. dotyczący
upoważnienia Wójta.
§ 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie „1.Emitowania papierów wartościowych w kwocie
21.000.000,-zł w tym:
a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.223.949,-zł
b) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 14.776.051,-zł”.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
1)W poz.1.1.1.1 w przedsięwzięciu pn. „Projekt Virtual WOF E - Zarządzanie” zwiększa się
łączne nakłady do kwoty 46.281,-zł. Okres realizacji w latach 2017-2022 zwiększa się limit w
2022 r. o kwotę 1.717,-zł. Ustala się limity w 2021r. - 8.915,-zł; w 2022r.- 10.639,-zł.
2)W poz. 1.1.1.7 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja
odwrócona” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 108.596,-zł. Limity po zmianach wynoszą
w 2021r.- 182.328,-zł i w 2022r. – 2.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą
184.328,-zł.
3)W poz.1.1.1.16 w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w
gminie Lesznowola” zwiększa się łączne nakłady do kwoty 461.325,-zł. Okres realizacji w
latach 2021-2023. Zwiększa się limit w 2021 r. o kwotę 3.000,-zł. Ustala się limity w 2021r. –
215.000,-zł; w 2022r.- 234.650,-zł; w 2023r. – 11.675,-zł.
4)W poz.1.1.2.2 przedsięwzięcie pn. „Projekt Virtual WOF" E - Turystyka” wydłuża się do
2022r. Limity po zmianach wynoszą w 2021r.- 0,-zł i w 2022r. – 2.500,-zł. Łączne nakłady
pozostają bez zmian i wynoszą 2.500,-zł.
5)W poz. 1.3.2.2 przedsięwzięcie pn. „Budowa targowiska w Gminie Lesznowola” kwotę
70.000 ,-zł przenosi się na 2022r. Okres realizacji w latach 2020-2023. Łączne nakłady nie
ulegają zmianie i wynoszą 2.069.984,-zł. Limity po zmianach wynoszą w 2021r. - 0,-zł w
2022r. – 336.132,-zł i 2023r. – 1.733.852,-zł.
6)W poz. 1.3.2.3 przedsięwzięcie pn. „WPF - Jabłonowo- Projekt i budowa oświetlenia ul.
Przezornej” wydłuża się do 2022r. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 45.000,-zł.
Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 45.000,-zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane
środkami do dyspozycji sołectwa Jabłonowo.
7)W poz. 1.3.2.6 w
przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa realizacja wodociągów
i kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Łączne
nakłady ulegają zmianie i wynoszą 46.863,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 46.863,-zł w 2022r.0,-zł i w 2023r. – 0,-zł. Kontynuacja zadania pod nową nazwą w roku 2022-2023 w związku ze
zmianą szczegółowej klasyfikacji w 2022r.
8)W poz. 1.3.2.7 wprowadza się przedsięwzięcie pod nową nazwą: „Kompleksowa realizacja
kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Łączne
nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.260.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł w 2022r.560.000,-zł i w 2023r. – 700.00,-zł. Kontynuacja zadania z poz. 1.3.2.6.
9)W poz. 1.3.2.8 wprowadza się przedsięwzięcie pod nową nazwą: „Kompleksowa realizacja
wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Łączne
nakłady ulegają zmianie i wynoszą 540.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł w 2022r.240.000,-zł i w 2023r. – 300.00,-zł. Kontynuacja zadania z poz. 1.3.2.6.
10)W poz. 1.3.2.10 przedsięwzięcie pn. „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu
i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11
zdejmuje się zadanie i wprowadza się w poz. 1.3.2.11 i 1.3.2.12 w związku ze zmianą
szczegółowej klasyfikacji w 2022r.
11)W poz. 1.3.2.11 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznowola - Projekt budowy
kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11”
wydłuża się okres realizacji zadania do 2022r. pod nową nazwą w związku ze zmianą
szczegółowej klasyfikacji od 2022r. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 12.000,-zł.
Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r. – 12.000,-zł.

12)W poz. 1.3.2.12 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznowola - Projekt budowy
wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11”
wydłuża się okres realizacji zadania do 2022r. pod nową nazwą w związku ze zmianą
szczegółowej klasyfikacji w 2022r. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 8.000,-zł. Ustala
się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r. – 8.000,-zł.
13)W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego
pumptrack” realizację przedsięwzięcia przenosi się na 2022r. Łączne nakłady ulegają zmianie
i wynoszą 150.000,-zł. Ustala się limity w 2021r. - 0,-zł i w 2022r. - 150.000,-zł.
Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane środkami do dyspozycji sołectwa Lesznowola.
14)W poz. 1.3.2.16 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Budowa obiektów sportowych i
rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7”. Kwotę 10.000,-zł przenosi się na 2022r. Łączne nakłady
nie ulegają zmianie i wynoszą 310.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł w 2022r.- 160.000,zł i w 2023r. – 150.000,-zł.
15)W poz. 1.3.2.17 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP
jako 20KDL i 1KDD”. Kwotę 50.000,-zł przenosi się na 2022r. Łączne nakłady nie ulegają
zmianie i wynoszą 140.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,zł w 2022r.- 140.000,-zł.
16)W poz. 1.3.2.20 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Projekt budowy dróg
gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej”. Łączne
nakłady wynoszą 125.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r. – 125.000,-zł
kontynuacja zadania w 2022 r.
17)W poz. 1.3.2.24 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Odwodnienie ul. Różanej” kwotę 10.000,zł przenosi się na 2022r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 500.000,-zł. Ustala się
limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 500.000,-zł.
18)W poz. 1.3.2.25 w przedsięwzięciu pn. „Łazy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości,
ul. Produkcyjnej i ul. Wirażowej” kwotę 1.000,-zł przenosi się na 2022r. Łączne nakłady nie
ulegają zmianie i wynoszą 115.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 115.000,-zł.
W poz. 1.3.2.26 w przedsięwzięciu pn. „Łazy - Projekt budowy ul. Makowej kwotę 1.000,-zł
przenosi się na 2022r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 60.000,-zł. Ustala się
limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 60.000,-zł.
20)W poz. 1.3.2.27 wprowadza się przedsięwzięcie zmieniając nazwę: „Łazy - Przebudowa i
rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej” Łączne nakłady
nie ulegają zmianie i wynoszą 701.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.701.000,-zł.
21) W poz. 1.3.2.29 wprowadza się zadanie pn. „Łazy – Projekt budowy ul. Szklarniowej”.
Ustala się limity w 2021 r. -0,-zł – 15.000,-zł. Kontynuacja zadania w 2022 r.
22)W poz. 1.3.2.32 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Marysin – Projekt budowy ul.
Góralskiej” Łączne nakłady wynoszą 65.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.65.000,-zł. kontynuacja zadania w 2022 r.
23)W poz. 1.3.2.33 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska - Opracowanie projektu budowlanowykonawczego budowy drogi 33 KDGD” kwotę 184.131,-zł przenosi się na 2022r. Łączne
nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 184.131,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.184.131,-zł.
24)W poz. 1.3.2.34 przedsięwzięcie pn. „Magdalenka – Projekt budowy ul. Gąsek i ul.
Koniecznej” kwotę 126.198,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 126.198,-zł.
Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 126.198,-zł.
25) W poz. 1.3.2.35 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna – Projekt
budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych

Gminy Lesznowola” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na 2022 r. kwotę 60.270,-zł
przenosi się na 2022 r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 60.270,-zł. Ustala się
limity w 2021 r. – 0,-zł i w 2022 r. – 60.270,-zł.
26)W poz. 1.3.2.38 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło – Budowa drogi gminnej ( po śladzie
4KDZ i 2 KDZ) 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. Kwotę 3.137,-zł przenosi się z zadania z poz. 1.3.2.47. Łączne nakłady ulegają
zmianie i wynoszą 340.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 3.137,-zł i w 2022r.- 336.863,-zł.
27)W poz. 1.3.2.39 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul.
Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40”. Łączne nakłady wynoszą
107.010,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 107.010,-zł. Kontynuacja zadania w
2022r.
28)W poz. 1.3.2.43 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa II etap” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022r. i przenosi się kwotę 72.900,-zl
na 2022r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 145.800,-zł. Ustala się limity 2021r.0,-zł i w 2022r.- 72.900,-zł.
29)W poz. 1.3.2.44 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD”
wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i
wynoszą 147.000,-zł. Ustala się limity 2021r.- 73.500,-zł i w 2022r.- 73.500,-zł.
30)W poz. 1.3.2.46 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków”
kwotę 10.000,-zł przenosi się na rok 2022 . Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
150.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 150.000,-zł.
31) W poz. 1.3.2.47 wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola – Projekt budowy ul. Hiacyntów
i drogi 9KDL”. Ustala się limity w 2021 r. – 0,-zł, w 2022 r. – 150.000,-zł. Kontynuacja zadania
w 2022 r.
32)W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło – Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej
wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 – Poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców” wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2019-2022 kwotę
70.110,-zł przenosi się na 2022 r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 70.110,-zł.
33)W poz. 1.3.2.50 w przedsięwzięciu pn. „Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul.
Owsianej” kwotę 1.000,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i
wynoszą 50.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł; w 2021r. – 50.000,-zł.
34)W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu pn. „Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul.
Polnej” kwotę 1.000,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i
wynoszą 50.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł; w 2021r. – 50.000,-zł.
35)W poz. 1.3.2.55 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna – Projekt budowy drogi od ul.
Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5” wydłuża się
okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 r. kwotę 81.500,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne
nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 160.000,-zł. Ustala się limity w 2021 r. – 78.500,-zł i w
2022 r. – 81.500,-zł.
36)W poz. 1.3.2.56 przedsięwzięcie pn. „Stara Iwiczna – Projekt i przebudowa chodnika na
odcinku od ul. Nowej do kościoła” kwotę 150.000,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne
nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.150.000,-zł. Przedsięwzięcie finansowane częściowo ze środków do dyspozycji sołectwa
Stara Iwiczna.
37)W poz. 1.3.2.57 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” dokonuje się zmniejszenia o kwotę
2.942.940,-zł w 2021 r. Finansowanie przenosi się na 2022 r. Kontynuacja zadania w 2022 r.
Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2020-2022. Ustala się limity w 2021 r. – 0,-zł, w
2022 r. – 2.942.940,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 2.970.000,-zł.
38)W poz. 1.3.2.59 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola – Projekt
rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych
i ścieżki pieszorowerowej – pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”
kwotę 53.940,-zł przenosi się na 2022 r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
581.738,-zł.
39)W poz. 1.3.2.60 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka
Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap” kwotę 757.152,-zł przenosi się na rok 2022.
Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 6.467.200,-zł. Ustala się limity w 2021r.842.848,-zł i w 2022r. – 5.609.352,-zł.
40)W poz. 1.3.2.61 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Warszawianka – Projekt budowy
oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20”. Łączne nakłady
wynoszą 20.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 20.000,-zł. Umowa na zadanie
zostanie podpisana w 2021r. z realizacją w 2022r.
41)W poz. 1.3.2.62 w przedsięwzięciu pn. „Warszawianka, Mroków i Stefanowo – Projekt
budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej” kwotę 20.000,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne
nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 120.000,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.120.000,-zł.
42)W poz. 1.3.2.63 w przedsięwzięciu pn. „Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej” wydłuża
się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022r. kwotę 115.620,-zł przenosi się na 2022r. Okres
realizacji przedsięwzięcia na lata 2018-2022. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
231.240,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r. - 115.620,-zł.
43)W poz. 1.3.2.64 w przedsięwzięciu pn. „Wilcza Góra – Budowa ul. Przyleśnej – I etap”
dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.325,-zł w 2022 r. Łączne nakłady ulegają
zmianie i wynoszą 465.325,-zł. Ustala się limity w 2021 r. – 1.000,-zł, w 2022 r. – 464.325,-zł.
Kwota w przetargu wyższa od planowanej.
44)W poz. 1.3.2.65 w przedsięwzięciu pn. „Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu
świetlicy” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2022r. kwotę 150.000,-zł przenosi
się na rok 2022. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,-zł. Ustala się limity w
2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 150.000,-zł. Przedsięwzięcie częściowo finansowane ze środków do
dyspozycji sołectwa.
45)W poz. 1.3.2.68 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska, Mroków – Opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego” wydłuża się okres
realizacji przedsięwzięcia do 2022r. kwotę 213.528,-zł przenosi się na 2022r. Łączne nakłady
nie ulegają zmianie i wynoszą 214.450,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.213.528,-zł.
46)W poz. 1.3.2.74 przedsięwzięcie pn. „Zgorzała – Projekt budowy ul. Jaskółki i ul.
Gogolińskiej” kwotę 71.340,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i
wynoszą 142.680,-zł. Ustala się limity w 2021 r. – 0,-zł i w 2022 r. – 71.340,-zł.

47)W poz. 1.3.2.75 w przedsięwzięciu pn. „Zgorzała – Projekt budowy ul. Jastrzębia” kwotę
1.000,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200.000,-zł.
Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 200.000,-zł.
48)W poz. 1.3.2.76 w przedsięwzięciu pn. „Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi
(II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa
ul. Storczykowej” kwotę 322.570,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne nakłady nie ulegają
zmianie i wynoszą 395.140,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 72.570,-zł i w 2022r.322.570,-zł.
49)W pozycji 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata
2021-2034.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034 i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 504/XLIV/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
10. Rozpatrzenie projektu uchwały RG 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. 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. Uchwała 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. W związku z
dostosowaniem uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu do najlepszej oferty jaka wpłynęła do UG na emisję obligacji

komunalnych wymagane jest podjęcie nowej uchwały. Traci moc uchwała Nr 492/XLIII/2021
Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2/ Przewodnicząca KPG 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 RG 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: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 505/XLIV/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
11. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały. Rada Gminy na podstawie
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 202 r. poz. 333)
uprawniona jest do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 951) średnia cena skupu
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022
wyniosła 61,48 zł za 1dt. Zasady ustalania podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 333). Podatkiem rolnym
opodatkowane są wszystkie grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków
niezależnie od powierzchni stanowiącej podstawę do opodatkowania. Dla gruntów
gospodarstw rolnych podstawą do opodatkowania jest liczba ha przeliczeniowych ustalona
na podstawie powierzchni, rodzajów klas użytków rolnych – stanowiąca równowartość
pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego. Natomiast do pozostałych gruntów podstawą
do opodatkowania jest liczba ha wynikająca z danych z ewidencji gruntów i budynków –
stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta z 1 ha. Proponuje się obniżenie średniej ceny
skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy w 2022 r.
z kwoty 61,48 zł do kwoty 37,00 zł tj. o 39,81% mniej niż maksymalna stawka określona przez
GUS. Celem podjęcia obniżonej stawki podatku rolnego jest udzielenie pomocy dla rolników i
producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane
zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy w 2022 r.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 r.
4/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy w 2022 r.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 r. i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 506/XLIV/2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
12. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Kolonia Lesznowola (obszar położony pomiędzy ul. Słoneczną i granicą obrębu
Nowa Wola).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Kolonia Lesznowola, wynika z potrzeby zmiany wskaźników zabudowy na
przedmiotowym terenie.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia
Lesznowola (obszar położony pomiędzy ul. Słoneczną i granicą obrębu Nowa Wola).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Kolonia Lesznowola (obszar położony pomiędzy ul. Słoneczną i granicą obrębu
Nowa Wola) 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: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 507/XLIV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

obrębu Kolonia Lesznowola (obszar położony pomiędzy ul. Słoneczną i granicą obrębu
Nowa Wola).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
13. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Kosów (obszar położony przy ul. Żytniej).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Kosów, wynika z potrzeby dostosowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego do przepisów obowiązujących.
2/ Przewodniczący KPPRiU poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kosów (obszar położony przy ul.
Żytniej).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Kosów (obszar położony przy ul. Żytniej) 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: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 508/XLIV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Kosów (obszar położony przy ul. Żytniej).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA

14. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Łazy (obszar przy ul. Wiejskiej i Al. Krakowskiej).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Łazy, wynika z potrzeby zmiany infrastruktury technicznej na przedmiotowym
terenie oraz korekty załącznika mapowego.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar
przy ul. Wiejskiej i Al. Krakowskiej).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Łazy (obszar przy ul. Wiejskiej i Al. Krakowskiej) 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: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 509/XLIV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Łazy (obszar przy ul. Wiejskiej i Al. Krakowskiej).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
15. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębów: Warszawianka i Wola Mrokowska zatwierdzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2020
z dnia 21 maja 2020 r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21
maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębów Warszawianka, Wola Mrokowska wynika z potrzeby
zmiany §14, §15, §16, §17 w zakresie dopuszczalnej formy zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębów: Warszawianka i Wola Mrokowska zatwierdzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2020 z
dnia 21 maja 2020 r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębów: Warszawianka i Wola Mrokowska zatwierdzonego uchwałą
Nr 267/XXIV/2020 z dnia 21 maja 2020 r. i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 510/XLIV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębów: Warszawianka i Wola Mrokowska zatwierdzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2020 z
dnia 21 maja 2020 r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Grzegorz GONSOWSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
16. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Wilcza Góra (obszar przy ul. Żwirowej i ul. Gwiaździstej).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wilcza Góra, wynika z potrzeby zmiany przeznaczenia terenu oraz zmiany
wskaźników zabudowy.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
(obszar przy ul. Żwirowej i ul. Gwiaździstej).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wilcza Góra (obszar przy ul. Żwirowej i ul. Gwiaździstej) 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: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 511/XLIV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

obrębu Wilcza Góra (obszar przy ul. Żwirowej i ul. Gwiaździstej).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Grzegorz GONSOWSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
17. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Władysławów (obszar przy ul. Wojska Polskiego).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Władysławów, wynika z potrzeby zmiany wskaźników i przeznaczenia na
przedmiotowym terenie oraz dostosowanie zapisów do obowiązujących przepisów.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
(obszar przy ul. Wojska Polskiego).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Władysławów (obszar przy ul. Wojska Polskiego) 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: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 512/XLIV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Władysławów (obszar przy ul. Wojska Polskiego).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Grzegorz GONSOWSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA

18. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Wola Mrokowska (obszar położony pomiędzy ul. Ogrodową a granicą gminy).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wola Mrokowska, wynika z potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
na cele nierolnicze na przedmiotowym terenie.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola
Mrokowska (obszar położony pomiędzy ul. Ogrodową a granicą gminy).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Wola Mrokowska (obszar położony pomiędzy ul. Ogrodową a granicą gminy) 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: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 513/XLIV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Wola Mrokowska (obszar położony pomiędzy ul. Ogrodową a granicą gminy).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
19. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Stara Iwiczna (działki nr ew. 187, 188).
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Stara Iwiczna, wynika z potrzeby zmiany terenów zieleni urządzonej na tereny
cmentarz – zgodnie z wnioskiem właściciela działek.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna
(działki nr ew. 187, 188).

3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Stara Iwiczna (działki nr ew. 187, 188) i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 514/XLIV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Stara Iwiczna (działki nr ew. 187, 188).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz GONSOWSKI, Marta MACIEJAK
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
20. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 160/XIII/2015
Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola, Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr
588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014 r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 160/XIII/2015 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Kolonia Lesznowola, Lesznowola wynika z potrzeby korekty granicy obszaru objętego
procedurą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również
dostosowania procedury planistycznej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 160/XIII/2015 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Kolonia Lesznowola, Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr 588/XLIV/2014 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014 r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca
uchwałę Nr 160/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola, Lesznowola zatwierdzonego
uchwałą Nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014 r. 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: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 515/XLIV/2021 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr
160/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola, Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr
588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
21. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola,
zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego E. Gurtowska. Kierownik RUP E. Gurtowska przedstawiła ww
projekt uchwały. W procedurze planistycznej oraz w procedurze strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad
sporządzaniem projektu planu zgodnie z określonym w tym zakresie przepisami. Po podjęciu
uchwały 375/XXXIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 z
dnia 18 kwietnia 2019 r. ogłoszono o możliwości składania wniosków do projektu planu
miejscowego w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. W okresie wskazanym w ogłoszeniu
wpłynął 1 wniosek, który został częściowo uwzględniony. Projekt planu miejscowego
wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 13 września 2021 r. do 11 października 2021 r.
Dnia 21 września 2021 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu
rozwiązaniami. Do dnia 29 października 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 złożono jedną uwagę, którą Wójt Gminy Lesznowola
uwzględnił. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego oraz o
wyłożeniu do publicznego wglądu zamieszczono w prasie miejscowej, na tablicy ogłoszeń
oraz poprzez Biuletyn informacji Publicznej. Składanie wniosków oraz uwag do projektu
planu było możliwe w siedzibie Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres gmina@lesznowola.pl. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu
miejscowego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zamieszczono w prasie miejscowej ,
na tablicy ogłoszeń oraz poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, zgodnie z wymogami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ogłoszeniem, każdy mógł zapoznać się z niezbędną

dokumentacją sprawy, która była wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, w
godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej. Projektowana zmiana planu dotyczy
wyłącznie zmiany ustalenia odnoszącego się do dopuszczalnej formy zabudowy
mieszkaniowej na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej (U/M) w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lesznowola. Powyższy zapis został
ustalony w §15 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, przyjętego uchwałą Nr 90/VII/2019 RG
Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 roku. Zmiana ustaleń ww planu miejscowego w zakresie
dopuszczającym wyłącznie lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
możliwością wydzielenia więcej niż jednego lokalu mieszkalnego pozwoli na racjonalne
kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu w granicach części obrębu Lesznowola.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola,
zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia
18 kwietnia 2019r. 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: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu planu ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 516/XLIV/2021 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z
dnia 18 kwietnia 2019 r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)

Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
22. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18 m2 ,
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej
własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami G. Brzozowska. Kierownik GGN G. Brzozowska przedstawiła
ww projekt uchwały. Oddanie dotychczasowemu dzierżawcy gruntu o pow. 18 m2,
stanowiącego część nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/250,
stanowiącej własność Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło jest zgodne z
wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy. Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem, jest ten sam grunt, który był poprzedzony
umową dzierżawy, Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18 m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18 m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie
KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18
m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej
własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 517/XLIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18 m2 ,
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej
własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI

NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
23. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 1113 m2 ,
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/251 i nr 253,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami G. Brzozowska. Kierownik GGN G. Brzozowska przedstawiła
ww projekt uchwały. Oddanie w najem gruntu o pow. 1113m2 stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/251 i nr 253, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło w celu przechodu i przejazdu oraz
poprowadzenia mediów jest zgodne z wnioskiem współwłaścicieli działki nr 1/109, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło. Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata, Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy.
2/ Przewodniczący KPPRiU poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 1113 m2 , stanowiącego część nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/251 i nr 253, będącej własnością Gminy Lesznowola,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 1113 m2 , stanowiącego część nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/251 i nr 253, będącej własnością Gminy Lesznowola,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow.
1113 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/251 i nr
253, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 518/XLIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 1113 m2 ,
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/251 i nr 253,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)

Justyna GAWĘDA
24. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 7/47, o pow. 0,4081 ha, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Oddanie w najem Lesznowolskiemu
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 7/47, o powierzchni 0,4081 ha, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, jest
zgodne z wnioskiem Spółki. Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, która była poprzedzona
umową dzierżawy, Rada Gminy może wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy bez
przeprowadzania trybu przetargowego.
2/ Przewodniczący KPPRiU poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 7/47,
o pow. 0,4081 ha, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 7/47,
o pow. 0,4081 ha, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 7/47, o pow. 0,4081 ha,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 519/XLIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 7/47, o pow. 0,4081 ha, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
25. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, ustalenie stawek
tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Odpadów
Komunalnych L. Kilanowski. Kierownik ROK L. Kilanowski przedstawił ww projekt uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie aktów prawa miejscowego do zapisów
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach zgodnie z zapisem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o
odpadach. Jednocześnie uaktualniono wysokość rocznej opłaty ryczałtowej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustalenie stawek opłaty za pojemnik z
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy jest konieczne do wydania decyzji
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, którzy po
wyłączeniu tych nieruchomości z gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi nie zawarli umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
podmiotami świadczącymi tego typu usługi.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, ustalenie stawek tej opłaty oraz ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, ustalenie stawek tej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
4/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, ustalenie stawek tej opłaty oraz ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
ustalenie stawek tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 520/XLIV/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, ustalenie
stawek tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)

Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
26. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Kierownik Referatu Odpadów
Komunalnych L. Kilanowski. Kierownik ROK L. Kilanowski przedstawił ww projekt uchwały.
Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne w związku z obowiązkiem dostosowania wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do przepisów obowiązującego
prawa. Zmiana treści w części G3 poz. 67a wynika z określenia przez ustawodawcę górnej
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku obowiązywania
metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienionej ustawą
zmieniająca z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach – opłata ta nie może
wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem za gospodarstwo domowe. Dodany pkt 8 pouczenia odnosi się do deklaracji
składanych przez zarządy lub zarządców nieruchomości wielolokalowych.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli
nieruchomości.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości.
4/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli
nieruchomości.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 521/XLIV/2021 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela
MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Grzegorz KWIATKOWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
27. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww projekt uchwały. Zgodnie z zapisami art. 5a
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze
zm.) w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy
mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Podjęcie tej
uchwały jest niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Lesznowola.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesznowola.
4/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Lesznowola.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesznowola i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 522/XLIV/2021 w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (14)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Jerzy
WIŚNIEWSKI
PRZECIW (3)
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Marta MACIEJAK, Dorota VASILOPOULOU

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK
BRAK GŁOSU (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
28. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na
2022 rok.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww projekt uchwały. Na podstawie art. 41 ust. 2 i
ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Rada
Gminy corocznie uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który oprócz zadań określonych zapisami
ustawy zawiera zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 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: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 523/XLIV/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela
MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Grzegorz KWIATKOWSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
29. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych o
numerze 280311W oraz o numerze 281984W w miejscowości Nowa Wola, gmina
Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący RG Ł. Grochala i Zastępca Wójta M. Wilusz.
Zastępca Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Niniejsza uchwała została
przygotowana w związku z koniecznością doprowadzenia do zgodności z aktualnym stanem

prawnym oraz stanem faktycznym przebiegi dróg gminnych. Nowy przebieg drogi gminnej nr
280311W – ul. Plonowej polega na dołączeniu do niej drogi gminnej nr 281984W – ul.
Astrów w miejscowości Nowa Wola. Po wybudowaniu ul. Astrów i ul. Plonowej nowy
przebieg drogi nr 280311W będzie prowadził ul. Plonową od drogi powiatowej ul.
Krasickiego przez skrzyżowania z ul. Rumiankową, ul. Żonkili, ul. Malwy, ul. Maciejki i dalej ul.
Astrów do drogi powiatowej ul. Raszyńskiej. Tym samym wskazana jest zmiana numeru drogi
ul. Astrów na numer drogi ul. Plonowej. W związku z podjętą uchwałą nr 498/XLIII/2021 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych położonych w Gminie Lesznowola, Gmina ustala nowy przebieg drogi gminnej
ulicami Plonową i Astrów tym samym ulica Astrów nr 281984W zostaje włączona do ciągu
nowej drogi gminnej.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych o numerze
280311W oraz o numerze 281984W w miejscowości Nowa Wola, gmina Lesznowola.
3/ Wiceprzewodniczący RG Ł. Grochala przedstawił projekt uchwały RG w sprawie zmiany
przebiegu dróg gminnych o numerze 280311W oraz o numerze 281984W w miejscowości
Nowa Wola, gmina Lesznowola i zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały jednak żaden z Państwa Radych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 524/XLIV/2021 w sprawie zmiany przebiegu dróg
gminnych o numerze 280311W oraz o numerze 281984W w miejscowości Nowa Wola,
gmina Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (3)
Bożenna KORLAK, Bożena OBŁUCKA, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
30. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały nr 638/XLIV/2018 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla
osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu
ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń
grzewczych w Gminie Lesznowola”.
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący RG Ł. Grochala i Zastępca Wójta M. Wilusz.
Zastępca Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Zdaniem programu jest
zapewnienie wsparcia osobom, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z
wymianą kotła na paliwo stałe na ogrzewanie za pomocą systemu ekologicznego w ramach
projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”. W związku z wydłużeniem
okresu realizacji ww. projektu do 31 października 2021 r. i zamontowaniem kotłów gazowych
u siedmiu ostatnich uczestników projektu we wrześniu 2021 r., zasadnym jest wydłużenie
okresu realizacji Programu Osłonowego, tak aby umożliwić wszystkim uprawnionym
uczestnikom projektu skorzystanie z Programu. Program ustala wytyczne dotyczące sposobu

postepowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie zmiany uchwały nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29
maja 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą
zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z
systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie
Lesznowola”.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób,
które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu
ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń
grzewczych w Gminie Lesznowola”.
4/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie zmiany uchwały nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29
maja 2019 r. w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą
zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z
systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie
Lesznowola”.
5/ Wiceprzewodniczący RG Ł. Grochala przedstawił projekt uchwały RG w sprawie zmiany
uchwały nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie
Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze
lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w
ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” i zaproponował
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 525/XLIV/2021 w sprawie zmiany uchwały nr
638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Lokalnego
Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu
związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w
ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (3)
Bożenna KORLAK, Bożena OBŁUCKA, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
31. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący RG Ł. Grochala i Zastępca Wójta M. Wilusz.

Zastępca Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w
art. 5a ust. 1 i ust. 4 nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Podstawowym celem programu jest budowanie
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym. Program jest wyrazem aktywnej i
otwartej polityki społecznej gminy Lesznowola, zapewnia efektywne wykonywanie zadań
publicznych gminy, tworzy warunki do zwiększenia aktywności społecznej, poprawie jakość
życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, wzmacnia potencjał organizacji
pozarządowych.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022.
3/ Wiceprzewodniczący RG Ł. Grochala przedstawił projekt uchwały RG w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2022 i zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z
Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 526/XLIV/2021 w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (3)
Bożenna KORLAK, Bożena OBŁUCKA, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
32. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lesznowola w roku
szkolnym 2020/2021.
1/ Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli Jacek Bulak
poinformował, iż obowiązek corocznego sporządzania i przedstawiania informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe: „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31
października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w
tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z
uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie
należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych

typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu
terytorialnego”.
Przedstawiona Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lesznowola jest
obrazem funkcjonowania oświaty w Gminie Lesznowola. W informacji zostały przedstawione
najważniejsze kwestie t.j. finansowanie zadań oświatowych, baza oświatowa, kadra i system
doskonalenia zawodowego, poziom nauczania, stan realizacji zadań oświatowych gminy na
rzecz uczniów, nadzór pedagogiczny, działania oświatowe podjęte w czasie pandemii COVID19, najważniejsze innowacyjne projekty edukacyjne, nagrody i wyróżnienia w obszarze
edukacji. Wydatki na oświatę od wielu lat stanowią duży udział w ogólnych wydatkach
budżetu Gminy Lesznowola. W 2020 r. subwencja oświatowa pokrywała jedynie 44%
wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę, zaś 56% wydatków na ten cel finansowane
było z budżetu gminy, aby zapewnić funkcjonowanie placówek oświatowych na odpowiednio
wysokim poziomie. W dniach 25-27 maja 2021 r po raz trzeci odbył się egzamin ósmoklasisty,
który jest egzaminem obowiązkowym i każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć
szkołę podstawową. Pomimo trudnego roku i trudnych warunków ze względu na pandemię
wirusa COVID-19, Gmina Lesznowola jak co roku uzyskała wyniki powyżej wyników Powiatu,
Województwa i Kraju zarówno z języka polskiego, matematyki jak i języka angielskiego.
Działania związane z rozwijaniem talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży są
wspomagane przez system stypendialny. W 2016 r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla
uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych
oraz w edukacji szkolnej. W roku szkolnym 2020/2021 stypendium to otrzymało: za
osiągnięcia sportowe-37 uczniów; za wysokie wyniki w nauce szkolnej – 10 uczniów; za
osiągnięcia artystyczne – 3 uczniów. Ogółem stypendium Wójta Gminy w roku szkolnym
2020/2021 otrzymało 50 uczniów na łączną kwotę 46.000 zł. Z uwagi na pandemię wirusa
COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Lesznowola działania kontrolne zostały znacznie ograniczone. W placówkach
prowadzony był codzienny monitoring stanu osobowego dzieci w przedszkolach, liczby
uczniów z klas 1-3 realizujących zajęcia zdalne oraz uczestnictwie uczniów z klas 4-8 w
konsultacjach przedmiotowych. Pomimo pandemii COVID-19 w lesznowolskich szkołach
realizowano (w sposób zdalny) innowacyjne projekty edukacyjne. Najważniejsze z nich to:
Edukacja Nowej Generacji; Wielokulturowa Szkoła w Gminie Lesznowola; Pociąg do wiedzy;
projekty ERASMUS plus.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski podziękował za utrzymywanie tak wysokiego
standardu nauczania przy trudnościach spowodowanych pandemią i zdalnym nauczaniem,
oraz wszystkim dyrektorom i nauczycielom złożył ogromne podziękowania za wysoki poziom
nauki w naszych szkołach czego dowodem są wyniki egzaminów.
3/ Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik podziękowała Przewodniczącemu KPPRiU K.
Klimaszewskiemu za bardzo ważne słowa, ponieważ rzeczywiście rok szkolny, który został
przedstawiony w Informacji był rokiem wyjątkowym dla nas wszystkich, a dla oświaty
szczególnie wyjątkowy. Walka z pandemią i organizowanie zajęć było ogromnym wyzwaniem
dla dyrektorów, kadry pedagogicznej, uczniów oraz samorządu. Jednak wyniki nauczania są
imponujące w zderzeniu z sytuacją z którą się mierzyliśmy. W przedstawionej Informacji o
stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lesznowola są szczegółowo przedstawione
innowacyjne projekty edukacje, które realizują nasze szkoły, niezwykle ciekawe ze względu
chociażby na wielokulturowość naszej gminy. Priorytetowe podejście lesznowolskiego

samorządu do oświaty ma odzwierciedlenie w przyznawanych Gminie Lesznowola od kilku
lat nagrodach: Lider wśród liderów, Samorządowy Lider Edukacji, Lider Edukacji Praktycznej,
Lider Jakości Kształcenia, Mecenas Wiedzy, Lider Bezpieczeństwa w Oświacie, Prymus,
Miejsce sprzyjające edukacji (I miejsce wśród gmin do 100 tyś. Mieszkańców). Są one
obiektywnym i niezależnym świadectwem polityki samorządu gminy oraz efektem
wieloletnich działań. Bardzo wysoka pozycja Gminy Lesznowola w konkursach i rankingach
oceniających lokalny system oświaty, to efekt wieloletnich, wysokich nakładów na oświatę
oraz dowód, ze starania i współpraca szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz
samorządu przynoszą najlepsze efekty.
4/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski stwierdził, iż inwestycja w młodych i oświatę jest to
najlepsza inwestycja. Poziom nauki w naszych szkołach jest bardzo wysoki i oby taki pozostał
cały czas.
5/ Radny K. Łupiński, jako Prezes Ogniska Szkolnego Związku Nauczycielstwa Polskiego
wszystkim podziękował, ponieważ każdy ma wpływ na rozwój oświaty. Duże nakłady
inwestycyjne, dobra współpraca szkół z samorządem sprawiają że szkoły się rozwijają i
oświata jest na bardzo wysokim poziomie. Radny podziękował Panu Sekretarzowi, Związkom
Zawodowym działającym na terenie Gminy Lesznowola oraz dyrektorom szkół za to iż mimo
pandemii szkoły mają ciągłość w funkcjonowaniu i wyniki są na bardzo wysokim poziomie.
33. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/R/2021 z dnia 21 października 2021 roku.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLIII/R/2021 z dnia 21 października 2021 roku.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (3)
Bożenna KORLAK, Bożena OBŁUCKA, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Justyna GAWĘDA
34. Sprawy różne.
1/ Radny M. Socha zwrócił się z prośbą do Referatu Ochrony Środowiska o podjęcie działań
dotyczących kontroli utylizacji odpadów budowlanych na budowie przy ul. Migdałowej w
Nowej Iwicznej.
2/ Radna M. Maciejak zwróciła się z pytaniem czy przy wykonywaniu nakładki asfaltowej na
ul. Przyleśnej w Wilczej Górze będą takie same wątpliwości jak przy ul. Fabrycznej w
Łoziskach.
3/ Radny G. Gonsowski:
- zwrócił się z prośbą o sprawdzenie przyczyny zalewania terenów w sąsiedztwie osiedla
Sofia w Zgorzale,
- podziękował Spółce Wodnej za wykoszenie rowu na granicy Mysiadła i Ursynowa i prosi o
udrożnienie przepustu pod ul. Gogolińską.

4/ Radny Ł. Grochala:
- zwrócił się z prośbą o nadzór nad firmą Orange i gazownią, aby infrastrukturę drogową po
wykonanych pracach przywracali do stanu pierwotnego,
- oraz zwrócił się z prośbą o wspólne wypracowanie koncepcji powstania strefy K+R
(Kiss&Ride) przy Szkole Podstawowej w Łazach, takie rozwiązanie przyniosłoby wiele korzyści
dla kierowców ale przede wszystkim dla dzieci,
5/ Radna M. Bobrowska zwróciła się z prośbą o podjęcie działań w sprawie chodnika wzdłuż
ul. Słonecznej w Kolonii Lesznowola, który jest rozjeżdżany przez samochody omijające
korek.
6/ Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik w odniesieniu do sprawy określonej w ppkt. 2
poinformowała, iż nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ planujemy realizować te zadania
zgodnie z WPF tj. jako etapy pierwsze.
35. Wiceprzewodniczący RG Ł. Grochala zamknął XLIV Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Protokołowała: Anna Gawrych
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