BRG.002.XLV.2021

Protokół Nr XLV/R/2021
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 21 grudnia 2021r.
1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy Lesznowola, która odbyła się w trybie
online w dniu 21 grudnia 2021 roku.
Obrady rozpoczęto 21 grudnia 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12.49 tego
samego dnia. Nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad, pełniła
Mecenas Teresa Piekarczyk.
W posiedzeniu wzięło udział 20 członków Rady Gminy Lesznowola.
Obecni:
1.Małgorzata BOBROWSKA
2. Konrad BOROWSKI
3. Tomasz FILIPOWICZ
4. Justyna GAWĘDA
5. Grzegorz GONSOWSKI
6. Łukasz GROCHALA
7. Krzysztof KLIMASZEWSKI
8. Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
9. Bożenna KORLAK
10. Grzegorz KWIATKOWSKI
11. Anna LASEK
12. Krzysztof ŁUPIŃSKI
13. Magdalena ŁYSZCZ
14. Marta MACIEJAK
15. Izabela MAŁEK
16. Bożena OBŁUCKA
17. Piotr OSIŃSKI
18. Mariusz SOCHA
19. Bartłomiej SOSZYŃSKI
20. Dorota VASILOPOULOU
21. Jerzy WIŚNIEWSKI.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 20 Radnych
co wobec ustawowego składu rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (Lista obecności stanowi jak wyżej).

3. Przyjęcie porządku obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż materiały dotyczące obrad wraz
z porządkiem, zostały przekazane Radnym w terminie określonym w Statucie Gminy
Lesznowola.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła porządek obrad XLV Sesji :
1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 5 listopada 2021r. do 6 grudnia
2021r.
5. Informacja 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) uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022,
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na
lata 2022- 2034,
e) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Porozumienia
z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego
transportu zbiorowego,
f) zmiany programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja
lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola” na lata 2019-2023 przyjętego
uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 107/X/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.,
g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lesznowola na lata
2022 – 2026,
h) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy
Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna,
zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia
14 maja 2019 r.,
i) zmieniająca uchwałę Nr 38/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia
15 stycznia 2019 r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza
Góra (obszar położony przy ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirowej, ul. Zielonej
i ul. Cichej),
j) uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza
Góra,
k) uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka
Kosowska,
l) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Mysiadło, zatwierdzonego
uchwałą
Nr 515/XXXVI/2017 z dnia
25 października 2017 r. (obszar przy ul. Kwiatowej),

m) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 175/12, położonej w obrębie Zgorzała, gmina Lesznowola,
n) nadania nazwy drodze – ul. Iberyjska, Władysławów
o) nadania nazwy drodze – ul. Koralowa, Łazy,
p) nadania nazwy drodze – ul. Leśny Zakątek, Jazgarzewszczyzna,
r) nadania nazwy drodze – ul. Modna, Łazy,
s) nadania nazwy drodze – ul. Oliwkowa, Łazy,
t) nadania nazwy drodze – ul. Przedsiębiorców, Mysiadło,
u) nadania nazwy drodze – ul. Starych Dębów, Stefanowo,
w) nadania nazwy drodze - ul. Towarowa, Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna,
x) nadania nazwy drodze – ul. Turystyczna, Nowa Iwiczna,
y) nadania nazwy drodze – ul. Żabia, Janczewice.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie XLV Sesji Rady Gminy Lesznowola.
3/Głosami : ZA:19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy przyjęła porządek obrad XLV Sesji.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ,
Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Bożenna KORLAK,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI,
Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela
MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Jerzy WIŚNIEWSKI, Dorota VASILOPOULOU,
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Bartłomiej SOSZYŃSKI. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
4/Radny K. Klimaszewski w związku, że dzień 21 grudnia jest Dniem Pamięci poległych
Żołnierzy poza granicami Państwa Polskiego, proponuje uczczenie ich minutą ciszy
a także aby oddać cześć zmarłym na Covid w roku 2021.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przychyliła się do wniosku Radnego K. Klimaszewskiego.
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 5 listopada 2021r.
do 6 grudnia 2021r.
1/ Sprawę przedstawiła Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik . Wójt Gminy M. J. BatyckaWąsik przedstawiła 27 Zarządzeń, które podjęła w ważnych sprawach gminy
w okresie od 5 listopada 2021 roku do 6 grudnia 2021r .
2/ Dyskusja:
1. Radny B. Soszyński zadaje pytanie dotyczące Zarządzenia Nr 172/2021 i186/2021
oraz 188/2021,
2. Radny Piotr Osiński zadaje pytanie odnośnie Zarządzeń Nr 178/2021, 179/2021
i 180/2021.
3/ Na pytania określone w pkt. 4 ppkt 1 i 2 , odpowiedzi udzieliła Wójt Gminy
M. J. Batycka Wąsik.
4/Głosami: ZA:20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od 5 listopada 2021r.
do 6 grudnia 2021r.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI , Anna LASEK,

Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach
podejmowanych w okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca Rady Gminy w okresie między Sesjami zajmowała się sprawami
Mieszkańców Gminy Lesznowola.
Pani Wójt M. J. Batycka-Wąsik poinformowała Państwa Radnych o fakcie uhonorowania
Pana Radnego dr Mariusza Sochę odznaczeniem „ Zasłużony dla Polskiej Geologii”.
oraz odznaczeniem Inżyniera Górniczego I Stopnia przyznanego przez Polską Izbę Ekologii
za realizację zadań dotyczących wykorzystania wód zaliczanych do kopalin. Pan Radny
został zaproszony na Sesję Rady Gmin y aby uroczyście wręczyć mu specjalnie
przygotowaną na tę okazję Statuetkę przez Panią Przewodniczącą i Panią Wójt
M. J. Batycką Wąsik wraz z serdecznymi gratulacjami od Samorządu i Rady Gminy.
Pani Przewodnicząca B. Korlak poinformowała, że na Sesję zostali zaproszeni Państwo
byli Sołtysi : Pani Marianna Rybarczyk i Pan Marian Lubedkin, którym Rada Gminy
i Pani Wójt chce podziękować za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej
orz wieloletnią współpracę i wyjątkową służbę publiczną . Pani Marianna Rybarczyk
pełniła funkcję Sołtysa Sołectwa Zgorzała przez 19 lat, zaś Pan Marian Lubedkin był
Sołtysem Sołectwa Jazgarzewszczyzna w latach 1983-2019, czyli przez 36 lat.
Goście zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami i wręczono im kwiaty.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2021.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz szczegółowo przedstawiła zmiany w planie budżetu gminy
na 2021 rok wraz z Autopoprawkami. Zwiększenie planu dochodów : w dziale 600-Transport
i Łączność o kwotę 2.059.114,-zł w tym: 17.410,-zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport
zbiorowy § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:
2.041.704,-zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6290 Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –
darowizny. W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.200,-zł w rozdz. 75023 –
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę
420.594,-zł w tym: 27.400,- zł w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 15.300,- zł w rozdz. 75615 – Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
1.200,- zł § 0330 – Podatek leśny : 1.100 zł §0640 – wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów i upomnień : 13.000,-zł §0910 – wpływy z
odsetek od niematerialnych wpłat z tytułu podatków i opłat : 377.894,- 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 : 17.000,-zł §0320 – wpływy z podatku rolnego : 1.300,- zł § 0330 – podatek
leśny: 6.000,- zł § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn : 343.094,-zł § 0640
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W
dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 8.508.253,- zł w tym: 310.945,- zł w rozdz. 75801
– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 –
Subwencje ogólne z budżetu państwa: 8.197.308,- zł w rozdz. 75802 – Uzupełnienie
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 – Środki na
uzupełnienie dochodów gmin, w tym kwota 6.892.961,- zł, uzupełniająca jednorazowa
subwencja ogólna, która została zaplanowana w przychodach gminy w 2022 r. W dziale
801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.253.856,- zł, w tym: 1.253.356,- zł w rozdz. 80101
– Szkoły podstawowe, w tym: 300,- zł. § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat
ubiegłych: 500,- zł § 0970. Wpływy z różnych dochodów: 1 237.800,- zł § 2180 – Środki
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zadań zwiąż z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu
Laboratoria Przyszłości: 14. 756,- zł § 6290 – środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł. 500.- zł w rozdz.
80104 – Przedszkola
§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego. W dziale 852 – pomoc społeczna o kwotę 52.262,- zł w rozdz. 85295 –
Pozostała działalność w tym: 46.610,- zł § 2057 – Dotacje celowe 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 5.652,- zł. § 2059 – dotacje
celowe 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.
Dotacje celowe Klub Integracji Społecznej. W dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska o kwotę 46.360,- zł w tym: 22.539,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona
powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1.011,- 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: 21.519,- zł
§ 6299 – środki na dofinasowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw,
pozyskane z innych źródeł: 18.900,- zł w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane
z gospodarką odpadami § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw,
pozyskane z innych źródeł: 4.930,- zł. W rozdz. 90095 § 0690- Wpływy z różnych opłat.
W dziale 926 -Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.725,- zł w rozdz. 92605-Zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu § 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych.
Zmniejszenie planu dochodów: W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.708.035,zł w tym: 16.331,- zł. W rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy § 0970 – Wpływy
z różnych dochodów: 1.691.704,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6290 –
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw,
pozyskane z innych źródeł.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
231.175,- zł w rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 2.000,-zł
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości: 194.175,- zł § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za
przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: 35.000,- zł § 0970 – wpływy
z równych dochodów. W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 460,- zł w rozdz.
75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 450,- zł §0830 –
wpływy z usług; 10,- zł § 0920 – Pozostałe odsetki. 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 750.136,- zł. w tym: 225.136,- zł
w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych, w tym: 50.000,- zł. § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości: 250,zł § 0320 – wpływy z podatku rolnego, 30.886,- zł § 0340 – podatek od środków
transportowych, 144.000,- zł § 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 – wpływy z podatku od
nieruchomości, 15.000,- zł w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jst na podstawie ustaw § 0410- wpływy z opłaty skarbowej.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.225.180,- zł w tym : 1.220.180,- zł
w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego: 5.000,- zł w rozdz. 80106- inne formy wychowania przedszkolnego §2310
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. W dziale 852 –
Pomoc społeczna o kwotę 198,- zł w rozdz. 85295- pozostała działalność § 0970 – wpływy
z różnych dochodów. W dziale 855- Rodzina o kwotę 20,- zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej
Rodziny § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W dziale
900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.010,- zł w rozdz. 90005 –
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2007 – Dotacja celowa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. W dziale
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.010,- zł w rozdz. 90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 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.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 150.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanie między jednostka mi samorządu terytorialnego na dofinasowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zwiększenie planu
wydatków: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100.000,-zł w rozdz. 01008 –
Melioracje wodne § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na prace związane z konserwacją rowów
na terenie Gminy Lesznowola. W dziale 710 – działalność usługowa o kwotę 700,- zł.
w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – Wynagrodzenia
bezosobowe . W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 184.002,- zł. w tym : 2,-zł.
w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,
104.000,-zł w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 3030 –

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , zwiększenie diet, 80.000,-zł w rozdz. 75085 –
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4300 – Zakup usług pozostałych.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa o kwotę 44,-zł, w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej , kontroli i ochrony prawa, w tym: 1,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenie
społeczne (zadania własne), 42,-zł § 4120 – Składki8 na Fundusz Pracy oraz Fundusze
Solidarnościowy (zadania własne), 1,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy (zadania zlecone). W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 23.401,-zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nowa Wola – Zakup kamery
termowizyjnej. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.220.729,-zł w tym :
1.908.400,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym : 20.000,-zł § 2540 - Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: 6.600,-zł § 3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, 600.000,-zł § 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników, 30.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenie
społeczne, 400,-zł § 4119- Składki na ubezpieczenie społeczne, 100,-zł § 4129 – Składki
na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 3.500,-zł § 4179 – Wynagrodzenia
bezosobowe, projekt „ZOPO – Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym
środowisku wielokulturowym”, 1.237.800,-zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych
i książek z przeznaczeniem na realizację Programu Laboratoria Przyszłości, 10.000,-zł
§ 4301 – Zakup usług pozostałych – WOF- Szkoła Mroków – Ponadnarodowa mobilność
uczniów – żadnych granic między nami, 90.000,-zł w rozdz. 80103 – oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 9.000,-zł § 2549 – Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, 100.000,-zł. w rozdz. 80104 –
Przedszkola § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego, 102.000,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów
do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych, 20.000,-zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, § 2540 – Dotacha podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty, 329,-zł w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych w tym: 324,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne,
5,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. W dziale 852 –
Pomoc społeczna o kwotę 87.711,-zlz, w tym: 50,-zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
§ 4260 – Zakup energii, 83.061,-zl. W rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 19.000,-zł § 3110Świadczenie społeczne, 64.061,-zł. § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. 4.500,-zł w rozdz. 85219
– Ośrodki pomocy społecznej § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, 100,-zl. W rozdz.
85295 – Pozostała działalność w tym: 86,-zł § 4717- Wypłaty na PPK finansowane przez
podmiot zatrudniający, 14,-zł § 4719- Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający na proj. unijny pn. Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie
Lesznowola. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.000,-zł w rozdz.
85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W dziale 855- Rodzina o kwotę 2.238,-zł
w tym: 18,-zł § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, 599,-zł § 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników. 1.600,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, 21,-zł
w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 48.900,-zł w tym: 30.000,-zł
w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych, 18.900,-zł
w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. § 4300 – Zakup
usług pozostałych. W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 80.000,-zł w rozdz. 92605 –
Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmniejszenie
planu wydatków : W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 244.163,-zł. w rozdz.
01010- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w tym: 11.000,-zł § 4270 – Zakup
usług pozostałych, 5.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. 228.163,-zł § 6050 –
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 4.600,-zł zmniejszenie w zadaniu
pn. Magdalenka – projekt zagospodarowania terenu leśnego pn. „Sukcesja naturalna”,
zgodnie z zawartą umową kwota niższa od planowanej, 72.200,-zł. zmniejszenie w
zadaniu pn. Mysiadło, Zgorzała – Budowa kanalizacji z przyłączami w ul. Gogolińskiej – II
etap, pomniejszenie całkowitych kosztów inwestycji o kwotę odliczonego podatku VAT,
46.863,-zł zmniejszenie w zadaniu pn. WPF – Kompleksowa realizacji wodociągów
i kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola. Kwotę
przenosi się na rok 2022. 15.000,-zł, zmniejszenie w zadaniu pn. WPF- Nowa Wola –
Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej. Kwotę przenosi się na rok 2022. 89.500,-zł
zmniejszenie w zadaniu pn. WPF – Wola Mrokowska – Budowa sieci wodociągowej z
przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr
122, 33/8, pomniejszenie całkowitych kosztów inwestycji o kwotę odliczonego podatku
VAT-u. W dziale 600- Transport i łączność o kwotę 61.500 zł. w rozdz. 60016- Drogi
publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
61.500,-zł. zadanie pn. „WPF -Mroków , Stachowo, Wólka Kosowska i PAN KosówPrzebudowa ul. Karasia wraz odwodnieniem”. Zadanie przenosi się na rok 2022 z powodu
nie uzyskania pozwolenia wykonania robót. W dziale 750 – Administracja publiczna o
kwotę 34.136,-zł w tym: 2,-zł w rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie § 4410 – Podróże
służbowe krajowe, 38.00,-zł. w rozdz. 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 21.754,-zł.
w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 9.698,-zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6014,-zł § 4100 – Wynagrodzenie
agencyjno-prowizyjne, 442,-zł § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, 4.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
1.600,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych, 8.580,-zl w rozdz. 75075 – Promocja
jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 7.350,-zł § 4170 – Wynagrodzenia
bezosobowe, 1.230,-zł. § 4190 – Nagrody konkursowe. W dziale 751 – Urzędy naczelnych
organów państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.-zł w rozdz.
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone). W dziale 752 – Obrona
narodowa o kwotę 18.500,-zl w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne, w tym:

10.000,-zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 6.500,- zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 2.000,-zł. § 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 73.701,-zł. w tym :
23.401,-zł 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:
5.000,-zł w rozdz. 75414 – Obrona cywilna § 4300 – Zakup usług pozostałych, 37.300,-zł.
37.300,-zł. w rozdz. 75421 – Zarządzenie kryzysowe, w tym: 9.300,-zł § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia, 28.000,-zł § 4210 – Zakup usług pozostałych, 8.000,-zł w
rozdz. 75495 – Obrona cywilna, w tym : 5.000,-zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych, 3.00,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 801 – Oświata
i wychowanie o kwotę 74.391,-zl. W rozdz. 8101 – szkoły podstawowe, w tym: 10.000,-zł.
§ 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z proj.
unijnego pn. WPF – Szkoła Mroków- Ponadnarodowa mobilność uczniów = żadnych
granic miedzy nami: 4.000,-zł. § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej projekt „ZOPO- Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym
środowisku wielokulturowych”. 50.000,-zł. w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym: 40.000,zł. § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty,
10.000,-zł § 2590- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez
osobę fizyczną, 10.000,-zl. W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach
przedszkolnych § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty. 391,-zł. w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych §
4170 – Wynagrodzenia bezoosobowe. W dziale 851- ochrona zdrowia o kwotę 259.089,zł w tym: 205.000,-zł. W rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup
usług pozostałych. 54.089,-zł. W rozdz. 85195 – Pozostała działalność.
w tym: 7531,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, 1.295,- zł. § 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne, 185,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy, 1.578,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, 43.500,-zł
§4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.650,-zł,
w tym: 50,-zl. W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający: 500,-zł w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 – Składki na
ubezpieczenia zdrowotne, 500,-zł w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 Świadczenia
społeczne, 2.500,-zł w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 Świadczenia społeczne, w tym:
2.000,-zł § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
500,-zł. § 4270 – Zakup usług remontowych, 1.000,-zł w rozdz. 85228 – Ośrodki pomocy
społecznej § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, 100,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała
działalność, w tym : 86,-zł § 4307 – Zakup usług pozostałych, 13,-zł § 4309 – Zakup usług
pozostałych na proj. unijny pn. Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie
Lesznowola. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 168.000,-zł, w
tym: 149.000,-zl w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, w tym: 20.500,-zł § 3020 – Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 100.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników, 23.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, 4.000,-zł § 4210 –

Zakup materiałów i wyposażenia, 1.500,-zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowanie przez
podmiot zatrudniający, 19.000,-zł w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240
Stypendia dla uczniów. W dziale 855 – Rodzina o kwotę 66.281 zł w tym: 599,-zł w rozdz.
85501 – Świadczenie wychowawcze, w tym: 400,-zł § 4260 – Zakup energii, 19,-zł § 4280
Zakup usług zdrowotnych, 100,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe, 80,-zł. § 4710
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający, 1.600,-zł. w rozdz. 85502 –
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 1.500,-zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, 100,-zł § - Podróże służbowe krajowe, 21,-zł
w rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez
podmiot zatrudniający, 61,-zl w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny, w tym: 50,-zł § 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 11,-zł § 4710
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający. 60.000,-zł w rozdz. 85508
Rodziny zastępcze § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących, 4.000,-zl w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczowychowawczych § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska o kwotę 156.492 zł w tym: 30.000,-zł w rozdz. 90002
Gospodarka odpadami § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, 39.299,-zł w rozdz.
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1.010,- zł § 4307 Zakup
usług pozostałych, 2.400,-zł § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
35.889,-zł § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie – WPF –
Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola, pomniejszenie całkowitych
kosztów inwestycji o kwotę odliczonego podatku VAT-u. 28.460,-zł w rozdz. 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 3.700,-zł § 4300 Zakup usług pozostałych, 24.760,zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zadania będą kontynuowane
w 2022 r. w tym: 14.760,-zł z zadania pn. WPF – Kolonia Lesznowola i Lesznowola. Projekt
budowy oświetlenia na ul. Postępu, 58.733,-zł w rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 6050 Zakup usług pozostałych. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania
pn. WPF-Magdalenka – Budowa tężni ogrodowej przy CIS. Kontynuacja zadania w 2022r.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.632,-zł w rozdz.
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk
i męczeństwa § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 926 – Kultura fizyczna
i sport o kwotę 200.000,-zł w rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§60540 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. WPF-Mroków –
Projekt i budowa skateparku. Kontynuacja zadania w 2022r. § 2. Zwiększa się rozchody
budżetu gminy o kwotę 6.892.961,-zł, ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości
13.116.910,-zł z następujących tytułów: spłata otrzymanych pożyczek w kwocie
1.023.949,-zł, spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł. Zwiększa się
rozchody budżetu gminy o kwotę 6.892.961,-zł, ustala się rozchody budżetu gminy
w wysokości 13.116.910,-zł z następujących tytułów: spłata otrzymanych pożyczek
w kwocie 1.023.949,-zł , spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł, wykup
papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,-zł , uzupełniająca jednorazowa
subwencja ogólna w kwocie 6.892.961 § 3. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku
zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 – po zmianach. § 4. Wydatki związane z realizacją zadań

z zakresu gospodarowania odpadami w 2021 roku – po zmianach określa tabela Nr 4.1 po zmianach. § 5. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 po zmianach. Zarządzeniem Nr 33/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24
listopada 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę
4.061.014,-zł w planie dochodów i wydatków. W dziale 750 - Administracja publiczna
dokonano zwiększenia o kwotę 11.476,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie §2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami;
Wydatki : 9.000,-zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlec. 1.547,-zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – zad. zlecone : 929,-zł § 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia – zadania zlecone. W dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano
zmniejszenia o kwotę 46.626,-zł, w tym: 466,-zł w rozdz. 85213 – Składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Wydatki : 466,-zł w rozdz.
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030- Dotacje celowe
otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin). Wydatki : 466,-zł § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad.
własne; 4,-zł w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe
otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami. Wydatki :
4,-zł w rozdz. § 3110 Świadczenia społeczne – zad. zlecone, 46.156,- zł w rozdz. 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2030 Dotacje celowe
otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), Wydatki : 46.156,-zł § 4300 Zakup usług pozostałych – zadania własne.
W dziale 855 Rodzina dokonano zmniejszenia o kwotę 935,-zł w rozdz. 85513 -Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010- Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin), ustawami. Wydatki :
935,-zł § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone. W dziale 855
Rodzina , dokonano zwiększenia o kwotę 4.097.099,-zł w tym: 3.733.902,-zł w rozdz.
85501 Świadczenia wychowawcze § 2060 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki : 3.702.164,-zł § 3110
Świadczenia społeczne -zadania zlecone, 23.926,-zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników -zad. zlecone, 7.226,-zł § 4110 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy zad. zlecone, 362.733,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, Wydatki : 351.851,-zł § 3110
Świadczenia społeczne – zadania zlecone, 8.000,-zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników – zadania zlecone, 2.882,-zł § 4300 Zakup usług pozostałych – zadania

zlecone, 464,-zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Wydatki : 464,-zł § 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone
Zarządzeniem
Nr 34/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian
w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę 4.515,- zł w planie dochodów
i wydatków. W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia o kwotę
15.195,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami; Wydatki: 12.211,- zł § 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone; 2.612,- zł § 4110 – Składki na
ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone; 372,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
– zad. zlecone. W dziale 852 – Pomoc Społeczna dokonano zmniejszenia o kwotę 10.680,zł, w tym: 2.120,- zł w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);
Wydatki: 2.120 § § 3110 – Świadczenia społeczne – zad. własne; 5.341,- zł w rozdz. 85216
Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin). Wydatki: 5.341,- zł § 3110 – Świadczenia
społeczne – zad. własne. 3.219,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin). Wydatki: 3.219,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników – zad. własne.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 wraz z Autopoprawkami.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały Rady
Gminy Lesznowola w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok
2021 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednakże żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosowanie w sprawie przyjęcia Autopoprawek.
6/ Głosami : ZA : 20, PRZECIW : 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU:0,
NIEOBECNI: 1, Rada Gminy przyjęła Autopoprawki do zmiany uchwały budżetowej na rok
2021.
Wyniki imienne: ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI,
Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1)
Bożena OBŁUCKA.
7/ Głosami : ZA : 20, PRZECIW : 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 1, Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 527/XLV/2021 z dnia 21
grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola
na rok 2021.
Wyniki imienne: ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,

Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Bożena
OBŁUCKA.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021 – 2034.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy Marta Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz szczegółowo przedstawiła projekt zmian, które
przedstawiają się następująco: Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do Uchwały
Nr 504/XLIV/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2021-2034) oraz zmian
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 33/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia
24 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 34/2021/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia
30 listopada 2021r. zmienia się w sposób następujący: Plan dochodów zwiększa się
z kwoty 299.317.025,-zł do kwoty 311.665.704,-zł tj. o kwotę 12.348.679,-zł, która
wynika: ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 14.394.144,-zł w tym
17.410,-zł na transport i łączność: 32.871,-zł na administrację publiczną: 420.594,-zł na
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej: 8.508.253,-zł na subwencje oświatową: 1.239.100,-zł na oświatę
i wychowanie: 52.262,-zł na pomoc społeczną: 4.097.099,-zł w rodzina: 23.830,-zł na
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 2.725,-zł w kultura fizyczna i sport.
Ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2.078.990,-zł w tym: 2.041.704,zł na transport i łączność: 14.756,-zł w oświata i wychowanie: 22.530,-zł
w gospodarka komunalna i ochrona środowiska: ze zmniejszenia planu dochodów
bieżących o kwotę 2.086.576,-zł w tym: 16.331,-zł w transport i łączność: 35.000,-zł
w gospodarka mieszkaniowa: 460,-zł w administracja publiczna: 750.136,-zł w dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej: 1.225.180,-zł w oświata i wychowanie: 57.504,-zł w pomoc
społeczna: 955,-zł w rodzina: 1.010,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:
ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2.037.879,-zł w tym: 1.691.704,zł na transport i łączność: 196.175,-zł w gospodarka mieszkaniowa-150.000,-zł w kultura
fizyczna i sport. Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa się z kwoty 318.822.872,-zł do
kwoty 324.278.590,-zł tj. o kwotę 5.455.718,-zł, która wynika: ze zwiększenia planu
wydatków bieżących o kwotę 6.853.094,-zł w tym: 100.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo:
700,-zł w działalność usługowa: 210.673,-zł w administracja publiczna: 44,-zł
w urzędach naczelnych organów władzy państwowej - 2.220.729,-zł w oświata
i wychowanie: 87.711,-zł w pomoc społeczna: 5.000,- zł w edukacyjna opieka
wychowawcza: 4.099.337,-zł w rodzina: 48.900,-zł w gospodarka komunalna: 80.000,-zł
w kultura fizyczna i sport. Ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
23.401,-zł w tym: 23.401,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 809.332,-zł w tym: 16.000,-zł
w rolnictwo i łowiectwo: 34.136,-zł w administracja publiczna: 1,-zł w urzędach
naczelnych organów władzy państwowej. - 18.500,-zł w obrona narodowa: 73.701,-zł
w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 74.391,-zł w oświata
i wychowanie: 259.089,-zł w ochrona zdrowia: 61.956,-zł w pomoc społeczna: 168.000,zł w edukacyjnej opiece wychowawczej: 67.216,-zł w rodzina: 34.710,-zł w gospodarka
komunalna: 1.632,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; ze zmniejszenia
planu wydatków majątkowych o kwotę 611.445,-zł w tym: 228.163,-zł w rolnictwo
i łowiectwo: 61.500,-zł w transport i łączność: 121.782,-zł w gospodarka komunalna

i ochrona środowiska: 200.000,-zł w kultura fizyczna i sport. Zwiększa się rozchody
budżetu gminy o kwotę 6.892.961,-zł, ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości
13.116.910,-zł z następujących tytułów: spłata otrzymanych pożyczek w kwocie
1.023.949,-zł, spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł, wykup papierów
wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,-zł , uzupełniająca jednorazowa
subwencja ogólna w kwocie 6.892.961,-zł. Do WPF, wprowadza się następujące
przedsięwzięcia do zmiany: W poz. 1.1.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urządzeń
grzewczych w Gminie Lesznowola”. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą
1.275.526,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 394.124,-zł. W poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu
pn. „Kolonia Lesznowola i Lesznowola – Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej
(punkty świetlne)”. Kwotę 14.760,-zł przenosi się na rok 2022. Łączne nakłady nie
ulegają zmianie i wynoszą 14.760,-zł. Wydłuża się okres realizacji. Ustala się limity
w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 14.760,-zł. Kontynuacja zadania w 2022r. roku. 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 0,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-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.w poz. 1.3.2.7 i 1.3.2.8.
W poz. 1.3.2.7 w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale
społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Kwotę 30.000,-zł przenosi się na
2022 r. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu i wynoszą 1.290.000,-zł. Ustala się limity
w 2021r.- 0,-zł w 2022r.- 590.000,-zł i w 2023r. – 700.000,-zł. Kontynuacja zadania
z poz. 1.3.2.6. W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa realizacja
wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Kwotę
16.863,-zł przenosi się na 2022 r. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu i wynoszą
556.863,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł w 2022r.- 256.863,-zł i w 2023r. – 300.000,zł. Kontynuacja zadania z poz. 1.3.2.6. W poz. 1.3.2.10 wprowadza się przedsięwzięcie
pn. „WPF-Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu”.
Wydłuża się okres realizacji. Łączne nakłady wynoszą 10.000,-zł. Ustala się limity
w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 10.000,-zł. Kontynuacja zadania w 2022r. W poz. 1.3.2.33
wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mroków – Projekt i budowa skateparku” Łączne
nakłady wynoszą 50.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji. Ustala się limity w 2021r.- 0,zł i w 2022r. – 50.000,-zł. kontynuacja zadania z roku 2021r. W poz. 1.3.2.36 wprowadza
się przedsięwzięcie pn. „Magdalenka – Budowa tężni ogrodowej przy CIS”. Wydłuża się
okres realizacji zadania do 2022 r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
67.035,-zł. Ustala się limity w 2021r. – 8.302,-zł i w 2022r. – 58.733,-zł. W poz. 1.3.2.44
w przedsięwzięciu pn. „WPF - Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem” wydłuża się okres realizacji zadania
na lata 2018-2022, zmniejsza się limit na 2021 r. o kwotę 61.500,-zł. Ustala się limit
na 2021 r. – 0,-zł, 2022 – 61.500,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
117.238,-zł. W poz. 1.3.2.45 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola – Budowa spinki
wodociągowej w ul. Kameliowej”. Wydłuża się okres realizacji. Łączne nakłady wynoszą
15.000,-zł i nie ulegają zmianie. Ustala się limity w 2021r.- 0,-zł i w 2022r.- 15.000,-zł.
Kontynuacja zadania w 2022r. W poz. 1.3.2.69 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy
bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 ” zmniejsza się o kwotę 89.500,-zł. Łączne
nakłady ulegają zmianie i wynoszą 326.200,-zł. Ustala się limity w 2021r.- 324.500,-zł.
Pomniejszenie całkowitych kosztów inwestycji o kwotę odliczonego podatku VAT-u.

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. Zmienia się nazwy
zadań: z zadania pn. „WPF- Łoziska – Budowa ul. Fabrycznej - I etap” na zadanie pn.
„WPF- Łoziska – Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap” poz. 1.3.2.23. Z zadania pn. „WPFŁazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej i ul. Wirażowej” na
zadanie pn. „WPF-Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości,
ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i Lokalnej” poz. 1.3.2.25.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021 – 2034 wraz
z Autopoprawkami.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały Rady
Gminy Lesznowola w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2021 – 2034 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
5/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1, Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 528/XLV/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata
2021 – 2034.
ZA (20)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2022.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak, Wójt Gminy Lesznowola
M.J. Batycka -Wąsik i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz. Wójt Gminy M. j. Batycka – Wąsik na
wstępie swojej wypowiedzi zaznaczyła, iż konstruowanie budżetu na rok 2022 był dla
wszystkich dużym wyzwaniem gdyż zgodnie z wytycznymi ustawowymi bieżące wydatki
nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Co nie jest łatwe do pogodzenia zwłaszcza
przy Janosikowym i niewystarczających subwencjach oświatowych.
Kolejnym
wyzwaniem będzie w roku 2022 utrzymanie nowo- wybudowanych obiektów
edukacyjnych. Środki pozyskane ze sprzedaży gruntów w Mysiadle zostaną przekazane
na spłatę zobowiązań, gdyż aby utrzymać ciągłość inwestycji między innymi budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej w ostatnim nieskanalizowanym obszarze Gminy Lesznowola,
wyemitowaliśmy obligacje. Następnie Pani Wójt szczegółowo przedstawiła projekt
uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z Autopoprawkami, które przedstawiają
się następująco : zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.400.000,-zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.400.000,-zł w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmniejszenie planu wydatków (Tabela
Nr 2 i 2a) o kwotę 5.130.033,-zł, w tym: W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę
4.940.033,-zł, w tym: 3.940.033,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w
tym:1.000.000,-zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty: 2.940.033,-zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli:1.000.000,zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty. W dziale 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska o kwotę 190.000,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów
i dróg § 4270 – Zakup usług remontowych. Zwiększenie planu wydatków o kwotę
10.530.033-zł, w tym: w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 61.863,-zł, w
tym:31.863,-zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 16.863,-zł zadanie pn. „WPF- Kompleksowa
realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy
Lesznowola”: 15.000,-zł zadanie pn. „WPF-Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul.
Kameliowej”: 30.000,-zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 –
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „WPF- Kompleksowa
realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”.
W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.316.045,-zł, w tym: 130.000,-zł w rozdz.
60004 – Lokalny transport zbiorowy § 4300 – Zakup usług pozostałych zadanie – Lokalny
transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla
mieszkańców po terenie Gminy: 2.821.170,-zł w rozdz. 60011 – Drogi publiczne i krajowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „WPF-Projekt
i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul.
Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt
i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska)
z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa”.
Finansowanie przenosi się na 2022 r. ze względu na odbiór techniczny. 53.940,-zł w
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych zadanie pn. „WPF-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”. Realizację zadania przenosi się na 2022r.: 310.935,-zł w rozdz. 60016 –
Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
15.000,-zł zadanie pn. „Łazy – Projekt budowy ul. Szklarniowej”. Realizację zadania
przenosi się na 2022r.: 150.000,-zł zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy
ul. Hiacyntów i drogi 9KDL”. Realizację zadania przenosi się na 2022r.: 70.110,-zł zadanie
pn. „Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od
ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”. Realizację
zadania przenosi się na 2022r. 14.325,-zł zadanie pn. „Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej
- I etap” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.325,-zł w 2022r.: 61.500,-zł
zadanie pn. „WPF - Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa
ul. Karasia wraz z odwodnieniem”. Zadanie przenosi się na rok 2022 z powodu nie
uzyskania pozwolenia wykonania robót. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 7.018.632,-zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4610
– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – uregulowanie płatności na rzecz
wierzyciela rzeczowego. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 83.493,-zł, w tym: 24.760,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 10.000,-zł zadanie
pn. „WPF - Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu”.
Realizację zadania przenosi się na 2022r.: 14.760,-zł zadanie pn. „WPF-Kolonia
Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty
świetlne)”. Realizację zadania przenosi się na 2022r.: 58.733,-zł w rozdz. 90095 –
Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.

„WPF- Magdalenka-Budowa tężni ogrodowej przy CIS”. Finansowanie zadania przenosi
się na rok 2022: W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 50.000,-zł w rozdz. 92605
– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych zadanie pn. „WPF- Mroków-Projekt i budowa skateparku”. Realizację
zadania przenosi się na rok 2022. Zmienia się nazwy zadań: z: „WPF- Łoziska – Budowa
ul. Fabrycznej - I etap”: „WPF-Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul.
Produkcyjnej i ul. Wirażowej” na: „WPF- Łoziska – Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap”:
„WPF-Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej
i Lokalnej”. W związku z dokonanymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
na rok 2022 zachodzi potrzeba zwiększenia rezerwy o kwotę 58.000,-zł, z jednoczesnym
zmniejszeniem o kwotę 58.000,-zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80104 –
Przedszkola § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną. W/w kwota jest zgodna z wartością wyliczoną na podstawie art.
222 ustawy o finansach publicznych. Założenia przyjęte do konstruowania budżetu
Gminy Lesznowola na rok 2022. Budżet Gminy Lesznowola na 2022 rok został
skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, inne informacje o dochodach
i wydatkach Gminy Lesznowola oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.
Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań
własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa
określono na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę
finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną. Poza ww. założeniami przy konstrukcji
budżetu po stronie wydatków rozważono wszystkie propozycje zgłoszone przez Radnych
i Sołtysów oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Część
złożonych propozycji nie znalazła możliwości pokrycia po stronie dochodów budżetu
gminy. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Wojewodę
Mazowieckiego dochody gminy nie pokrywają potrzeb i nie pozwolą na wykonanie zadań
bez dofinansowania własnymi środkami. Zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej
będą wspierane środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy. Objaśnienia
dochodów : projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy
w wysokości 273.251.124,-zł w tym: dochody bieżące 261.357.430,- zł stanowiące
95,65% planowanych dochodów - dochody majątkowe 11.893.694,- zł stanowiące 4,35%
planowanych dochodów. Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu
dochody 2022 roku będą pochodziły z następujących źródeł:
L.p.
1.
2.
3.

Dochody budżetu gminy
Dotacje
Subwencje
Dochody własne
Razem

Plan
35.754.801,55.802.500,181.693.823,273.251.124,-

Udział % w
dochodach
planowanych
13,09
20,42
66,49
100,00

Dotacje celowe 35.754.801,-zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami (§ 2010 ) - w wysokości 5.964.340,- zł w tym: na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy
o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych
230.159,-zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 5.248,-zł,
na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna w zakresie składek
na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.933,-zł, na realizację
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.675.000,- zł, na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów 48.000,-zł, Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań
wynikających z ustawy – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) (§ 2060)
w wysokości 22.108.000,-zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (§2030) w wysokości – 488.820,-zł , w tym: na składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej – 18.000,-zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61.000,-zł, na zasiłki stałe – 200.000,-zł, na bieżące
wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 105.300,-zł, na pomoc państwa
w zakresie dożywiania 104.520,-zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków Europejskich 876.641,-zł, rozdz. 60095 – budżet środków
europejskich 5.854,-zł, rozdz. 63095 – budżet środków europejskich 2.000,-zł, rozdz.
75023 – budżet środków europejskich 7.132,-zł, rozdz. 75095 – budżet środków
europejskich 3.570,-zł rozdz. 75095 – budżet państwa 1.608,-zł rozdz. 80101 – budżet
środków europejskich 75.987,-zł, rozdz. 85295 – budżet środków europejskich
201.845,-zł, rozdz. 85295 – budżet państwa 32.805,-zł,rozdz. 85395 – budżet środków
europejskich 189.268,-zł rozdz. 90095 – budżet środków europejskich 356.572,-zł.
Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 6.317.000,-zł.
Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa stanowi kwotę
55.802.500,-zł. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących
realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania. Dochody własne planowane
są w kwocie 181.693.823,-zł. W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi
pozycjami są: udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.:
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) § 0010 w wysokości
82.655.261,-zł, które stanowią 48,19 % dochodów własnych, wpływy z podatku
od nieruchomości § 0310 w wysokości 44.560.000,-zł (25,28 % dochodów własnych)
w tym: od osób prawnych – 29.000.000,-zł (rozdz. 75615 § 0310), od osób fizycznych –
15.560.000,-zł (rozdz. 75616 § 0310). Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 5.400.000,-zł.
Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym
1.802.404,- zł w tym: dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie (rozdz. 01095
§ 0750) – 1.000,-zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
(rozdz. 70005 § 0550) – 571.404,-zł, dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu
budynków komunalnych (rozdz. 70005 § 0750) – 780.000,-zł, dochody z tytułu czynszu
komunalnego (rozdz. 70007 § 0750) – 250.000,-zł, wpływy z najmu hal sportowych oraz
z najmu boisk sportowych (rozdz. 92605 § 0750) –200.000,-zł .Planowane podstawowe

dochody podatkowe to kwota 148.066.400,-zł w tym: wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych (§ 0010) - 82.655.261,-zł, wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych (§ 0020) - 5.445.639,-zł, wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) –
44.560.000,- zł, wpływy z podatku rolnego (§ 0320) - 371.500,- zł, wpływy z podatku
leśnego (§ 0330) - 44.000,- zł, wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)
2.140.000,-zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanych w formie karty podatkowej (§ 0350) - 150.000,- zł, wpływy z podatku
od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 12.400.000,- zł, wpływy z opłaty skarbowej
(§ 0410) - 300.000,-zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane
są w wysokości. 1.300.000,-zł w rozdz. 75618 § 0480, 75619 § 0270. Wpływy związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane
są w wysokości 20.000,-zł w rozdz. 90019 § 0690. Wpływy z tytułu opłaty za odpady
komunalne w rozdz. 90002 § 0490 szacuje się na kwotę 16.464.500,-zł. Szczegółowy
plan dochodów określa tabela Nr 1 do projektu uchwały. Objaśnienia wydatków:
Wielkość wydatków określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące
realizacji zadań gminy oraz wstępne informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach subwencji i dotacji, jak i
w oparciu o dochody własne gminy. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych zgodnie z przygotowanym przez Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej projektem ustawy budżetowej na 2022 r. wynosi 103,3 %. Jednakże
w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2021r. lub jest niższy. Plan
wydatków budżetu gminy na 2022 rok określa się na kwotę 279.844.085,-zł, w tym:
wydatki bieżące 252.363.688,-zł tj. 90,18% , wydatki majątkowe 27.480.397,-zł tj. 9,82%
Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach: oświata
i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola )
113.900.549,-zł tj. 40,70% ogólnych wydatków , pomoc społeczna i rodzina –
35.400.003,-zł tj. 12,65% ogólnych wydatków. Dział administracja publiczna obejmuje
m.in rozdziały: urzędy wojewódzkie, radę gminy, urząd gminy, promocję gminy i wspólną
obsługę jednostek samorządu terytorialnego tj. szkoły i przedszkola. W dziale tym łączne
wydatki wynoszą 27.179.365,-zł i stanowią 9,71% ogólnych wydatków. Wpłata gminy
do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin
stanowi kwotę 9.865.007,-zł tj. 3,53% wydatków ogólnych. Wpłata stanowi kwotę
obligatoryjną i jest niższa w stosunku do 2021 roku o kwotę 645.651,-zł. Planuje się
rezerwę w kwocie 2.798.000.-zł w tym rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana
w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości 2.068.000,-zł oraz
rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 730.000,-zł. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem
środków Europejskich szczegółowo określa tabela Nr 3.1 i 3.2 . Wydatki na realizację
zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w kwocie 1.000.000,-zł oraz na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 300.000,-zł. Razem 1.300.000,zł. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony
środowiska szczegółowo określa tabela Nr 5.2. Wydatki przeznaczone na gospodarkę
odpadami planuje się w kwocie 16.464.500,-zł. w tym: w rozdz. 90002 –
zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 10.000.000,-zł. w rozdz. 90002 –
udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) 652.859,-zł, w rozdz. 90002 – obsługa administracyjna systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.461.641,-zł, w rozdz. 90002 –
odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4.350.000,-zł. Dotacje planowane do udzielenia

w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych w wysokości 28.008.342,-zł z podziałem na: Dotacje celowe majątkowe dla
jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 710.064,-zł . Dotacje
bieżące w wysokości 27.298.278,-zł. Wydatki majątkowe: Wydatki majątkowe w 2022r.
planowane są w wysokości 27.480.397,-zł. Wydatki majątkowe w kwocie 27.480.397,-zł
planuje się sfinansować bieżącymi środkami własnymi gminy oraz środkami z Komitetów
Społecznych. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków - finansowanych nimi
szkół i przedszkoli szczegółowo określa załącznik Nr 2.1 i 2.2. Dochody i wydatki
sfinansowane nimi określa się na kwotę 6.851.200,-zł. Są to dochody gromadzone na
wydzielonym rachunku głównie z odpłatności za żywienie i z opłat za posiłki oraz z najmu
i darowizn, które przeznaczone są m.in. na finansowanie kosztów wyżywienia w szkołach
i przedszkolach, zakup pomocy naukowych i zakup wyposażenia. Plan Funduszu
Sołeckiego : W dniu 25 marca 2021r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr
391/XXXVI/2021 Rady Gminy Lesznowola w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok.
Przychody i rozchody : Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15.892.961,-zł,
w tym: 9.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych
przez gminę. 6.892.961,-zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu (jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji). Ustala się rozchody
budżetu gminy w wysokości 9.300.000,-zł z następujących tytułów: spłata otrzymanych
pożyczek i kredytów w kwocie 7.300.000,-zł . wykup papierów wartościowych (obligacji)
w kwocie 2.000.000,-zł . Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.592.961,-zł.
Zostanie on sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie
6.592.961,-zł.
Wyszczególnienie
Plan
Dochody bieżące
261 357 430
Dochody majątkowe
11 893 694
Dochody ogółem
273 251 124
Wydatki bieżące
252 363 688
Wydatki majątkowe
27 480 397
Wydatki ogółem
279 844 085
Wynik
- 6 592 961
Przychody w tym:
15 892 961
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na
6 892 961
rachunku bieżącym budżetu
- z wpływów ze sprzedaży papierów
9 000 000
wartościowych wyemitowanych
Rozchody w tym:
9 300 000
- Wykup papierów wartościowych
2 000 000
- Spłata pożyczek
7 300 000
Dochody-Wydatki
- 6 592 961
Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej o Nr 3.c./36/2021 z dnia 29 listopada 2021r., w sprawie opinii

o przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznowola projekcie Uchwały Budżetowej na 2022
rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2022r.,przedstawiła
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz. Na podstawie art.13 pkt 3 w związku z art.19 ust. 2 oraz
art.20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych
i art. 238 i 246 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych –
Skład Orzekający Izby Obrachunkowej w Warszawie : Przewodnicząca : Agata
Pączkowska, Członkowie :
Karolina Aszkiełowicz, Agnieszka Szewc wydaje
pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznowola projekcie uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022 wraz z uzasadnieniem. Dnia 10 listopada
2021 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przedłożony został przy
Zarządzeniu Wójta Gminy Lesznowola Nr 30/2021/RRB z dnia 10 listopada 2021r.
projekt
uchwały
Budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022 wraz z
Uzasadnieniem. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
dokonał analizy i oceny ww. dokumentu pod kątem jego kompletności, a także zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z art. 211-222 ustawy o finansach
publicznych i z uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej. Opracowany przez Wójta Gminy Lesznowola projekt uchwały budżetowej
na 2022 rok spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. W opiniowanym
dokumencie planuje się: a) dochody ogółem w wysokości - 267.851.124,00 zł z tego :
dochody bieżące w kwocie - 261.357.430,00zł. – dochody majątkowe w wysokości 6.493,694,00zł. b) wydatki ogółem w wysokości
274.444.085,00zł z tego :wydatki
bieżące w kwocie – 250.345.089,00zł, wydatki majątkowe w kwocie 24.089.996,00 zł. Z
powyższych ustaleń wynika, że planowane wydatki bieżące nie przekraczają
zaplanowanych dochodów bieżących, co oznacza, wypełnienie wymogu wynikającego
z art. 242 ustawy o finansach publicznych ; c) przychody budżetu na poziomie
15.892.961,00 zł, z czego 6.892.961,00 zł stanowiąca niewykorzystane środkami
pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu (zgodnie z uzupełnieniami Gminy z dnia
22.11.2021r. jest to jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021r.(wg. Informacji z Ministerstwa Finansów) oraz kwot 9.000.000,00 zł z wpływów ze
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych. d) rozchody budżetu w kwocie
9.300.000,00 zł. związane ze spłatą posiadanego długu. W opiniowanym projekcie WPF
na koniec 2022r. planuje się zadłużenia w wysokości 159.450.000,00zł co stanowi
59,53% planowanych na ten rok dochodów. Planowana na 2022 rok relacja łącznej kwoty
spłaty długu do planowanych w 2022 roku do dochodów ogółem nie przekroczy
dopuszczalnej granicy określonej indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, o którym
stanowi art.243 ustawy o finansach publicznych. II. W projekcie uchwały budżetowej na
2022 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wys. 6.592.961,00zł . Z § 2 ust. 1 projektu
uchwały budżetowej na 2022 rok wynika, iż zostanie on pokryty przychodami jednostek
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu w kwocie 6.592.961,00.
Wskazany w projekcie sposób
sfinansowania deficytu Skład Orzekający wydaje pozytywna opinię w
sprawie
możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej na 2022 rok.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022 wraz z Autopoprawkami.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały Rady
Gminy Lesznowola w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022

i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Dyskusja: brak.
5/ Głosowanie w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok
2022.
6/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 529/XLV/2021 z dnia 21 grudnia 2021
roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022- 2034.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak, Wójt Gminy M. J. Batycka –
Wąsik i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz. Skarbnik Gminy M. Sulimowicz szczegółowo
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej na
lata 2022 - 2034
wraz z Autopoprawkami, które przedstawiają
się następująco : Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu
terytorialnego wprowadza się następujące zmiany: w poz. 1 - Dochody ogółem wpisuje
się kwotę 273.251.124,-zł, w tym dochody bieżące: 261.357.430,-zł, majątkowe:
11.893.694,-zł: w poz. 1.2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.400.000,-zł z
kwoty 6.493.694,-zł do kwoty 11.893.694,-zł. ze sprzedaży majątku. W poz. 2 – Wydatki
ogółem wpisuje się kwotę 279.844.085,-zł, w tym wydatki bieżące: 252.363.688,-zł,
majątkowe: 27.480.397,-zł. W poz. 2.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.018.599,zł. W poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.381.401,-zł. Wykaz
przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:
w
poz. 1.3.2.4
wprowadza się zadanie pn. „WPF - Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt
budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)”, wydłuża się okres realizacji
zadania na lata 2018-2022, zwiększa się limit na 2022 r. o kwotę 14.760,-zł. Łączne
nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 14.760,-zł. W poz. 1.3.2.5 wprowadza się
przedsięwzięcie pod nową nazwą: „Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale
społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola”. Zwiększa się limit na 2022 r. o
kwotę
30.000,-zł.
Łączne
nakłady
ulegają
zmianie
i wynoszą 1.290.000,-zł. Ustala się limity w 2022r.- 590.000,-zł i w 2023r. – 700.000,-zł.
W poz. 1.3.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pod nową nazwą: „Kompleksowa
realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy
Lesznowola”. Zwiększa się limit na 2022 r. o kwotę 16.863,-zł. Łączne nakłady ulegają
zmianie i wynoszą 556.863,-zł. Ustala się limity w 2022r.- 256.863,-zł i w 2023r. –
300.000,-zł. W poz. 1.3.2.19 wprowadza się zadanie pn. „Łazy – Projekt budowy
ul. Szklarniowej”. Ustala się limit w 2022r.- 15.000,-zł. W poz. 1.3.2.24 wprowadza się
zadanie pn. „WPF – Magdalenka-Budowa tężni ogrodowej przy CIS”. Finansowanie
przenosi się na rok 2022. Wydłuża się okres realizacji zadania 2021-2022. Ustala się limit
w 2021 r. – 8.302 zł, w 2022r.- 58.733,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
67.035,-zł. W poz. 1.3.2.28 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 zwiększa się limit na 2022 r. o kwotę 70.110,-zł. Łączne nakłady nie ulegają
zmianie i wynoszą 70.110,-zł. W poz. 1.3.2.31 wprowadza się zadanie pn. „WPF – Mroków
Projekt i budowa skateparku”. Realizację zadania przenosi się na rok 2022. Wydłuża się
okres realizacji zadania na lata 2021-2022. Ustala się limit w 2022r.- 50.000,-zł. W poz.
1.3.2.36 w przedsięwzięciu pn. „WPF-Nowa Wola – Budowa spinki wodociągowej ul.
Kameliowej” wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2021-2022, ustala się limity na
2022 r. 15.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 15.000,-zł. W poz.
1.3.2.37 wprowadza się zadanie pn. „WPF - Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt
budowy oświetlenia na ul. Postępu”, wydłuża się okres realizacji zadania na lata 20212022, ustala się limity na 2022 r. 10.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie
i wynoszą 10.000,-zł. W poz. 1.3.2.40 wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt
budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL”. Ustala się limit w 2022r.- 150.000,-zł. W poz.
1.3.2.41 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
zwiększenia limitu na 2022 r. o kwotę 2.821.170,-zł. Finansowanie przenosi się na 2022
r. ze względu na odbiór techniczny. Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 20202022. Ustala się limit w 2022r.- 2.821.170,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie
i wynoszą 2.970.000,-zł. W poz. 1.3.2.44 w przedsięwzięciu pn. „WPF-Mroków, Stachowo,
Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem” wydłuża
się okres realizacji zadania na lata 2018-2022, zwiększa się limit o kwotę 61.500,-zł na
2022 r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 117.238,-zł. W poz. 1.3.2.45 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”
zwiększa się limit na 2022 r. o kwotę 53.940,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie
i wynoszą 553.940,-zł. W poz. 1.3.2.51 w przedsięwzięciu pn. „ WPF-Wilcza Góra-Budowa
ul. Przyleśnej – I etap” dokonuje się zwiększenia limitu na 2022 r. o kwotę 14.325,-zł.
Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 465.325,-zł. Ustala się limit w 2022r.- 464.325,zł. Kwota w przetargu wyższa od planowanej. W poz. 1.3.1.14 wprowadza się zadnie pn.
„Konserwacja oświetlenia na ternie Gminy Lesznowola” na lata 2022-2024. Łączne
nakłady wynoszą 922.500,-zł. Ustala się limity w 2022r.- 307.500,-zł, w 2023r.- 307.500,zł, w 2024r.- 307.500,-zł. W poz. 1.3.1.16 urealnia się plan wydatków bieżących, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. W
przedsięwzięciu pn. „Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy Lesznowola
(KM,ZTM,BM)” zwiększa się limity w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia limitu
w 2022 r. o kwotę 130.000,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 21.384.784,-zł.
Ustala się limity w 2022r. – 3.751.455,-zł, w 2023r. – 3.964.499,-zł, w 2024r. – 3.933.088,zł, w 2025r. – 3.082.520,-zł, w 2026r. – 3.005.300,-zł. Zmienia się nazwy zadań: z: „WPFŁoziska – Budowa ul. Fabrycznej - I etap”; „WPF-Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul.
Przyszłości, ul. Produkcyjnej i ul. Wirażowej”. na: „WPF - Łoziska – Rozbudowa

ul. Fabrycznej - I etap”; „WPF-Łazy – Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul.
Produkcyjnej, ul. Wirażowej i Lokalnej”. Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na kolejne lata jest projekt uchwały budżetowej na rok 2022, dane
sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2019 i 2020, wartości planowane na
koniec III kwartału 2021 roku. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres
wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach
i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne –
wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będące podstawą oszacowania skutków finansowych
projektowanych ustaw – aktualizacja 31 sierpnia 2021 r.: dynamiki PKB (%), inflacji
średniorocznej (%), relacji wynagrodzeń brutto, pozostałe dochody. Dla potrzeb
Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku
do i półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat
lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku
międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia
kosztów odsetek od zadłużenia. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na
realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim
okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością
i
nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną
ostrożność dla prognoz długookresowych. Dochody. Prognoza dochodów została
opracowana w oparciu o najważniejsze źródła dochodów: podatki i opłaty lokalne,
dochody z majątku, wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje. Gmina Lesznowola w 2022 roku
zaplanowała dochody w kwocie 273.251.124,-zł. Kwota planowanych dochodów na 2022
rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2022-2034.
W roku 2022 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261.357.430 zł, w latach 20232034 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ
aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2023 roku
dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB, indeksowana zostaje
wartość na rok przyszły. W 2022r. i w latach następnych zostały zmniejszone dochody
bieżące, ze względu na zmniejszone dotacje z budżetu państwa w dziale 855 – Rodzina,
na świadczenia wychowawcze 500+ oraz zmniejszony został udział z podatku od osób
fizycznych. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w Załączniku Nr 1. Dochody
z podatku od nieruchomości — plany roku 2022 w kwocie 44.560.000,-zł. W następnych
latach 2022-2034 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika z planowanego
corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2022), corocznego przyrostu podstaw
opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim
poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych.
Dochód ten zaplanowano stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekraczać górnych
granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Dochody z podatku
od środków transportowych — prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając
w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych,

przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy Lesznowola pojazdów
podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku. Dochody
z podatku od czynności cywilno-prawnych — wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z
tego źródła w roku 2020 oraz przewidywanego wykonania w 2021 roku, następnie
przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz
dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na
skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym
nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi. Dochody z podatku
rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz opłaty: za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
oraz pozostałe podatki i opłaty — zaplanowano na poziomie roku 2021. Do obliczenia
stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej
ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego — kwota bazowa w ostatnich
latach nie ulega znaczącym zmianom. W Gminie spora część terenów jest przeznaczona
pod budownictwo jednorodzinne, zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych. Dochody
z wpływów z opłat - wpływy z opłat oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki
dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na
wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in.
skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT) – udziały ulegają zmniejszeniu w stosunku do
roku poprzedzającego. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki
inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT
uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające
z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki wynikające
z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie wzrastająca liczba
mieszkańców Gminy Lesznowola, co w ostatecznym rozrachunku wpływa pozytywnie na
wysokości bazy podatkowej. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) –
dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane
w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok, następnie przeszacowane o założone
wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono
niezmienność stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy Lesznowola we
wpływach. Subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając poszczególne rodzaje
subwencji) – dochody w tej grupie zaplanowano w oparciu o informację przekazaną przez
Ministerstwo Finansów w tym zakresie, natomiast w związku z rosnącą liczbą dzieci na
terenie Gminy Lesznowola, które uczęszczać będą do placówek oświatowych prognozuje
się również dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu w latach kolejnych. Dotacje
z budżetu państwa – wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano
w oparciu o pisma Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego,
z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku,
w roku 2022 zaplanowano również dotację „przedszkolną” oszacowaną na podstawie
liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy. Pozostałe dochody bieżące

(wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne) - dochody w ramach
tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji
średniorocznej oraz dynamiki PKB. Na podstawie uchwał: Nr 493/XLIII/2021 i Nr
494/XLIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2021r. stawki podatku
od nieruchomości i od środków transportu na 2022 rok zostały zwiększone, w stosunku
do stawek obowiązujących w 2021 roku. Spowoduje to wzrost należności gminy z tytułu
podatków. Wpływy z podatków zostały oszacowane w oparciu o stawki podatków
przyjęte uchwałami Rady Gminy na sesji w dniu 21 października 2021 r. Dochody
majątkowe prognozowano w podziale na kategorie: dochody z majątku (wyszczególniając
sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności), dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa
oraz pozostałe środki na inwestycje), to źródło uzależnione jest od możliwości pozyskania
dodatkowych środków zewnętrznych w tym głównie Unii Europejskiej, dochody z tego
źródła pojawiać się będą w miarę podpisywania przez Gminę umów na dofinansowania
planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Dochody ze sprzedaży majątku są
determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku
nieruchomości.
W
latach
kolejnych
Gmina
nadal
będzie
prowadziła
działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak
najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą koncentrowały się
na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je
zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Gminy. Wydatki Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w
ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak:
wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2022 roku wydatki Gminy
Lesznowola zaplanowano w kwocie 279.844.085,-zł z tego: wydatki bieżące –
252.363.688,-zł , wydatki majątkowe – 24.480.397,-zł . Wydatki bieżące — plan 2022
roku to kwota 252.363.688,-zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres
realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących
przyjętych w uchwale budżetowej na 2022 rok. Od 2023 roku przyjęto ich coroczny
wzrost w oparciu o wagi wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy
Lesznowola jak i w jednostkach organizacyjnych jej podległych oraz uwzględniono
zaplanowany wzrost poziomu płac o poziom inflacji. Założono ich coroczny wzrost.
Wydatki na obsługę długu (odsetki) – zaplanowano na podstawie realnego
oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz
średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki
WIBOR. Wysokość wydatków uzależniona jest każdo-razowo od przyjętego systemu
wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały
zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału. Aktualne
zobowiązania dłużne planowane są do spłaty do roku 2034. Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano w kwocie 27.480.397,-zł. Prognozowane wydatki majątkowe
w latach 2022-2034 wynikają z planu programów inwestycyjnych, w skład których
wchodzą zadania ujęte w załączniku Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF. Wielkość tych
wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych
oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Wynik budżetu w
prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy

dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik
kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie. Wynik z działalności
operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy –
organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od
dochodów bieżących. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie
nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Wynik budżetu w roku 2022 to deficyt
w kwocie 6.592.961,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami j.s.t. z
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącej z
jednorazowej subwencji uzupełniającej. Wydatki objęte limitem określonym w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - w tej pozycji ujęto wydatki zamieszczone w
Załączniku Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF. Relacja z art. 243. ustawy - po dokonaniu
obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy
odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla
okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Lesznowola pozwala na spełnienie
ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały poziom
inwestycji. Jednocześnie w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze
środków europejskich realizowanych zadań relacja ta w latach kolejnych winna ulec
znacznej poprawie w stosunku do zakładanego poziomu. Wykaz przedsięwzięć
wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lesznowola w latach
2022-2034 obejmuje trzy główne grupy: Wydatki na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowią wieloletnie
programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych
zagranicznych środków bezzwrotnych. Przedsięwzięcia ujęto w podziale na wydatki
bieżące i majątkowe. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Lesznowola nie ma ich ujętych w planach.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)
ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o
charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących
zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z
obsługą zadań inwestycyjnych. Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których
określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit
zobowiązań. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały
przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną. W roku
2022 przedsięwzięcia ogółem określa się na kwotę 53.658.208,-zł, z czego wydatki
bieżące planowane są w wysokości 33.241.092,-zł, a wydatki majątkowe w wysokości
20.417.116 ,-zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia
Zał. Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF, przy czym przedsięwzięcia majątkowe są
kontynuacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2021r. i w latach następnych.
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych
kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie
wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji
historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają
urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w
pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości
inwestycyjnych Gminy. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą,
zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a odpowiedni margines
bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone
prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy

Lesznowola. Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła uchwałę regionalnej Izby
Obrachunkowej RIO o Nr 3.h./41/2021 z dnia 29 listopada 2021r. Na podstawie
art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (D.U. z 2021r. poz. 305 t.j. z póź.zm.) – Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie : Przewodnicząca : Agata Pączkowska.
Członkowie : Agnieszka Szewc i Karolina Aszkiełowicz : Dnia 10 listopada 2021 roku
Regionalnej Izbie Obrachunkowe w Warszawie przesłany został w formie dokumentu
elektronicznego projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2022-2034 (WPF). Skład Orzekający dokonał analizy i oceny w/w
dokumentu i ustalił, co następuje: Przedłożony projekt spełnia wymogi konstrukcyjne
określone w art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
a zawarte w nim propozycje nie naruszają art. 228 cyt. ustawy i opiniuje pozytywnie
przedłożony przez Wójta Gminy Lesznowola projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2034 wraz
z Autopoprawkami.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały Rady
Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2034 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednakże żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosowano w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2022-2034 wraz z Autopoprawkami.
5/Głosami:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1, Rada Gminy
podjęła Uchwałę Nr 530/XLV/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 20222034.
Wyniki imienne :
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
6/ Przewodnicząca RG B. Korlak podziękowała Pani Skarbnik z pracę włożoną
w utworzenie budżetu na rok 2022 oraz Państwu Radnym za pracę nad jego
procedowaniem. Wójt Gminy M. J. Batycka - Wąsik podziękowała Zespołowi Urzędu
Gminy na czele z Panią Skarbnik za wkład pracy nad utworzeniem tak optymalnego
budżetu a Państwu Radnym za profesjonalizm i pracę zespołową.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Lesznowola Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie
powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz.
Za-ca Wójta M. Wilusz poinformował, że porozumienie w zakresie zadań lokalnego
transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Lesznowola z Miastem Stołecznym

Warszawy, określa zasady wspólnego wykonywania zadań. Zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy gminnego transportu zbiorowego. Po zawarciu nowego porozumienia,
które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022r., traci moc porozumienie
międzygminne z dnia 09.12.2010r., wraz z aneksem. Strony dokonują jeszcze w 2022 roku
wzajemnych rozliczeń wynikających z porozumienia zawartego w grudniu 20210r.
Porozumienie zawarte będzie na czas nieokreślony, z tym, że w zakresie linii
uzupełniających porozumienie obowiązywać będzie każdorazowo w tym samym okresie,
w którym obowiązywać będzie umowa zawarta przez Gminę i Miasto z Operatorem
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Od stycznia 2022r.
miesięczne koszty udziału Gminy Lesznowola w eksploatacji linii autobusowych ZTM
będą kształtowały się w wysokości 175 338,- zł. natomiast w kosztach eksploatacji linii
Kolei Mazowieckiej koszty miesięczne będą kształtowały się w wysokości 100 926,-zł.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Porozumienia z Miastem
Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały Rady
Gminy Lesznowola w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola
Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań
gminnego transportu zbiorowego i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym
projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola
Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego
transportu zbiorowego.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI:1, Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 531/XLV/2021
z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Lesznowola Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie
powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu polityki
zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola”
na lata 2019-2023, przyjętego uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 107/X/2019
z dnia 6 czerwca 2019r.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz.
Za-ca Wójta M. Wilusz poinformował, że ze względu na to, iż program polityki
zdrowotnej dotyczący „Rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lesznowola” był
opracowywany w 2019r., wiele jego zapisów wymaga aktualizacji i modyfikacji,
żeby Mieszkańcy mogli w sposób optymalny z niego skorzystać. W związku z tym
wprowadzono w nim wiele zmian, które zostały skonsultowane i zaopiniowane przez
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Nr 214/2018 z dnia

21 listopada 2018r. i według AOTM i T są one uzasadnione, a ich wprowadzenie
nie powoduje konieczności przekazywania zmodyfikowanego PPZ do ponownego
zaopiniowania.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
zmiany programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców
Gminy Lesznowola” na lata 2019 - 2023, przyjętego uchwałą Rady Gminy Lesznowola
Nr 107/X/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformował, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
zmiany programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców
Gminy Lesznowola” na lata 2019 -2023, przyjętego uchwałą Rady Gminy Lesznowola
Nr 107/X/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany programu polityki zdrowotnej pod nazwą
„Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola” na lata 2019 - 2023,
przyjętego uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 107/X/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.,
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany programu polityki
zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola”
na lata 2019-2023, przyjętego uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 107/X/2019 z dnia
6 czerwca 2019r.
6/Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 532/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany programu polityki zdrowotnej pod
nazwą „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola” na lata
2019 - 2023, przyjętego uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 107/X/2019
z dnia 6 czerwca 2019r.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Lesznowola na lata 2022 – 2026.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy Jan Wysokiński poinformował, że artykuł 6 ust. 2 Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Do zadań własnych Gminy należy:
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie
poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
opracowywanie i realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz

prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lesznowola na lata 2022 – 2026.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lesznowola
na lata 2022 – 2026 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak
żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosowano w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lesznowola na lata
2022 – 2026.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 533/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Lesznowola na lata 2022 – 2026.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów:
Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019 Rady
Gminy Lesznowola z dnia14 maja 2019 r.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak, Za-ca Wójta M. Kania
i Kierownik RUP Ewa Gurtowska. Kierownik Referatu Urbanistyki Ewa Gurtowska
poinformowała, że procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna
jest prowadzona w związku z uchwałą Nr 383/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany powyższego
planu. Procedura jest prowadzona w celu zmiany zapisów § 16,17 i 18 dotyczy ustaleń
realizacji zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowo-mieszkaniowej
Po otrzymaniu stosownych uzgodnień i opinii projekt planu wyłożono do publicznego
wglądu w dniach 13 września 2021 roku do dnia 11 października 2021 roku .
Dnia 23 września 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
planu rozwiązaniami. Do dnia 29 października 2021 roku każdy zainteresowany mógł
złożyć uwagę do projektu planu. Do wyłożonego projektu wpłynęły dwie uwagi, które
zostały przez Wójta Gminy nie uwzględnione.
2/ Kierownik RUP E. Gurtowska składa wniosek formalny o przyjęcie Autopoprawki,
która składa o następującym brzmieniu: „ w § 16 § 17 § 18 punkt 5 otrzymuje brzmienie:
minimalna powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych : 800 m²”.

3/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI : 1,
Rada Gminy przyjęła Autopoprawkę o następującej treści: „ w § 16 § 17 § 18 punkt 5
otrzymuje brzmienie: minimalna powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych
800 m²”.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
4/Głosowano w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zał. Nr 1.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy przyjęła sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zał. Nr 1.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
6/ Głosowano w sprawie zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
7/ Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy przyjęła zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
8/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019 Rady
Gminy Lesznowola z dnia14 maja 2019 r.
9/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały Rady Gminy
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą
Nr 97/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia14 maja 2019 r. i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
10/ Głosowano w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna, zatwierdzonego
uchwałą Nr 97/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia14 maja 2019 r. wraz z Autopoprawką.

11/Głosami: ZA:20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 534/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów:
Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019
Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. wraz z Autopoprawką.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 38/V/2019
Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia
Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra (obszar
położony przy ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirowej, ul. Zielonej i ul. Cichej).
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Z-ca Wójta M. Kania poinformował, że projekt uchwały podejmowany jest w celu zmiany
granic uchwały Nr 38/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019r.
w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie zmieniająca
uchwałę Nr 38/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra (obszar
położony przy ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirowej, ul. Zielonej i ul. Cichej).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 38/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15
stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
i części obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirowej,
ul. Zielonej i ul. Cichej) i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem,
jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosowano w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 38/V/2019 Rady Gminy Lesznowola
z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Władysławów i części obrębu Wilcza Góra (obszar położny przy ul. Wojska Polskiego,
ul. Żwirowej, ul. Zielonej i ul. Cichej).
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 535/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 38/V/2019 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra (obszar położony
przy ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirowej, ul. Zielonej i ul. Cichej).
Wyniki imienne:

ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Władysławów i części obrębu Wilcza Góra.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że procedura prowadzona jest w związku
z uchwała Nr 38/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra.
Procedura prowadzona jest w celu doprecyzowania zapisów odnośnie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej a w szczególności budynków na jednej działce oraz
korekty układu komunikacyjnego. W toku jej trwania ogłoszono o możliwości składania
wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do 11 lipca 2019r.,
Złożono 6 wniosków, 2 zostały uwzględnione. Projekt planu został wyłożony do
publicznego wglądu w dniach: od 16 sierpnia 2021r. do 17 września 2021 roku. Dnia
14 września 2021r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami. Do dnia 8 października 2021r. każdy zainteresowany mógł złożyć uwagę
do projektu planu.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Władysławów i części obrębu Wilcza Góra.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/Głosowano w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zał. nr 2.
5/ Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy przyjęła rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zał. nr 2.
Wyniki imienne:
ZA(19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1)Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1)Bożena OBŁUCKA.
6/ Głosowano w sprawie zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
7/ Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy przyjęła zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.

Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
8/ Głosowano w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania. Zał. Nr 3.
9/Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy przyjęła rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania. Zał. Nr 3.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK,
Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
10/Głosami: ZA:19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 536/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Władysławów i części obrębu Wilcza Góra.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów:
Marysin i Wólka Kosowska.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że procedura prowadzona jest w celu korekty
układu komunikacyjnego wraz z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz w związku
z uchwałą Nr 394/XXXVI/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 marca 2021r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska.
Po otrzymaniu stosownych uzgodnień i opinii projekt planu wyłożono do publicznego
wglądu w dniach od 27 września 2021r. do dnia 22 października 2021r. Dnia
12 października 2021r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami. Do dnia 8 listopada 2021r. każdy zainteresowany mógł złożyć uwagę
do projektu planu. Do wyłożonego projektu nie wpłynęły żadne uwagi.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG

pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
4/Głosowano w sprawie zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
5/Głosami: ZA:19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy przyjęła zgodność projektu planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna
LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK,
Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
6/ Głosowano w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska.
7/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 537/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów:
Marysin i Wólka Kosowska.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Mysiadło, zatwierdzonego uchwałą Nr 515/XXXVI/2017 z dnia
25 października 2 017 r. (obszar przy ul. Kwiatowej).
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że projekt uchwały podejmowany jest w celu
zmiany zapisu § 16 pkt 1 w uchwale Nr 515/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2017
dotyczącego przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami numerowymi i literowymi
1 UO, 2 UO i Stacji uzdatniania wody.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Mysiadło, zatwierdzonego uchwałą Nr 515/XXXVI/2017
z dnia 25 października 2 017 r. (obszar przy ul. Kwiatowej).

3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło, zatwierdzonego uchwałą
Nr 515/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2 017 r. (obszar przy ul. Kwiatowej)
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosowano w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło,
zatwierdzonego uchwałą Nr 515/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2017 r. (obszar przy ul.
Kwiatowej).
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 538/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Mysiadło, zatwierdzonego uchwałą Nr 515/XXXVI/2017 z dnia
25 października 2 017 r. (obszar przy ul. Kwiatowej).
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 175/12,
położonej w obrębie Zgorzała, gmina Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta M. Kania. Za-ca
M. Kania poinformował, że nabycie przez Gminę Lesznowola prawa własności
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 175/12, stanowiącej własność
osoby prawnej jest zgodne z wnioskiem jej właściciela. Przedmiotowa działka zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 410/XXXVIII/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola
dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap II jest przeznaczona pod projektowana
drogę gminną oznaczoną w planie symbolem 1KDD.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 175/12, położonej w obrębie Zgorzała, gmina Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola
prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów
i
budynków nr 175/12, położonej w obrębie Zgorzała, gmina Lesznowola
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa
Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.

4/ Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy
Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 175/12, położonej w obrębie Zgorzała, gmina Lesznowola.
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 539/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 175/12, położonej w obrębie
Zgorzała, gmina Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota V ASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ul. Iberyjska,
Władysławów.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy – ul. Iberyjska – drodze
wewnętrznej, położonej w obrębie Władysławów, stanowiące działkę ewidencyjną
nr 235/2 jest zgodne z wnioskiem właściciela przedmiotowej drogi, co jest zgodne z art.
8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Iberyjska, Władysławów.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze ul. Iberyjska, Władysławów.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze ul. Iberyjska, Władysławów i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Iberyjska , Władysławów.
6/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI:1,
Rada
Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 540/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze ul. Iberyjska,
Władysławów.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze-ul. Koralowa,
Łazy.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.

Za-ca Wójta Gminy M. Kania poinformował, że nadanie nazwy ul. Koralowa – drodze
wewnętrznej, położonej w obrębie Łazy, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym
437/2 jest zgodne z wnioskiem współwłaścicieli przedmiotowej drogi, co jest zgodne
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodzeul. Koralowa, Łazy.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodzeul. Koralowa, Łazy.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Koralowa, Łazy i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z |Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Koralowa, Łazy.
6/Głosami: ZA:19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 541/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Koralowa, Łazy.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Leśny
Zakątek, Jazgarzewszczyzna.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za- ca Wójta M. Kania, Za-ca Wójta
M. Kania, poinformował, że nadanie nazwy – ul. Leśny Zakątek – drodze wewnętrznej,
położonej w obrębie Jazgarzewszczyzna, stanowiącej
działki o numerach
ewidencyjnych 129 i 139 jest zgodne z wnioskiem współwłaścicieli przedmiotowej drogi,
co jest zgodne a art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Leśny Zakątek, Jazgarzewszczyzna.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Leśny Zakątek, Jazgarzewszczyzna.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Leśny Zakątek, Jazgarzewszczyzna i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze ul. Leśny Zakątek , Jazgarzewszczyzna.
6/Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę
Nr 542/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Leśny Zakątek,
Jazgarzewszczyzna.
Wyniki imienne:
ZA (18) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Grzegorz

GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK GŁOSU (2) Tomasz
FILIPOWICZ, Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Modna ,
Łazy.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta Gminy M. Kania poinformował, że nadanie nazwy ul. Modna – drodze
wewnętrznej, położonej w obrębie Łazy, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym
158/2 jest zgodne z wnioskiem współwłaścicieli przedmiotowej drogi co jest zgodne
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Modna , Łazy.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Modna, Łazy.
4/ Przewodnicząca RG
B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Modna , Łazy i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z |Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze ul. Modna, Łazy.
6/Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 543/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Modna , Łazy.
Wyniki imienne:
ZA (18) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK GŁOSU (2) Tomasz
FILIPOWICZ, Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Oliwkowa, Łazy.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy ul. Oliwkowa – drodze
stanowiącej własność Gminy Lesznowola, położonej w obrębie Łazy, oznaczonej jako
działka o numerze ewidencyjnym 480/17 jest zgodne z art. Ust. 2 pkt. 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Oliwkowa, Łazy.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Oliwkowa, Łazy.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG

w sprawi nadania nazwy drodze - ul. Oliwkowa , Łazy i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z |Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze ul.- Oliwkowa , Łazy.
6/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 544/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Oliwkowa, Łazy.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Przedsiębiorców, Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy ul. Przedsiębiorców – drodze
stanowiącej własność Gminy Lesznowola położonej w obrębie PGO Mysiadło, oznaczonej
jako działki ewidencyjne nr 231/7, 232/4, część 233, 234/3, 234/5, 235/3, 236/1, 240,
242/12 jest zgodne z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Przedsiębiorców, Mysiadło.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Przedsiębiorców, Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Przedsiębiorców, Mysiadło i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze – u. Przedsiębiorców, Mysiadło.
6 Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 545/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Przedsiębiorców,
Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK , Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Starych Dębów, Stefanowo.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.

Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy ul. Starych Dębów - drodze
wewnętrznej, położonej w obrębie Stefanowo, stanowiącej działkę o numerze
ewidencyjnym 49/10 jest zgodne z wnioskiem współwłaścicieli przedmiotowej
drogi, co jest zgodne z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Starych Dębów, Stefanowo.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze
ul. Starych Dębów, Stefanowo.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie nadania nazwy drodze - Starych Dębów, Stefanowo i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Starych Dębów, Stefanowo.
6/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 546/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Starych Dębów,
Stefanowo.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Towarowa, Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy ul. Towarowa – drodze
stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej jako działki ewidencyjne
nr 8/1, 9/1, 11/3, 14/13, 14/16, 14/25, 14/31, 14/33, 16/6, 16/11, 17/3, 211/3
położonej w obrębie Stara Iwiczna i działka nr 22/7 położona w obrębie Kolonia
Lesznowola jest zgodne z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Towarowa, Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze,
ul. Towarowa, Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie nadania nazwy drodze Towarowa, Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych
dyskusji nie podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Towarowa, Kolonia Lesznowola,
Stara Iwiczna.

6/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 547/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Towarowa, Kolonia
Lesznowola, Stara Iwiczna.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr
OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK
GŁOSU (1) Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (1) Bożena OBŁUCKA.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Turystyczna, Nowa Iwiczna.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy ul. Turystyczna – drodze
stanowiącej własność Gminy Lesznowola położonej w obrębie Nowa Iwiczna,
oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 81/8, 81/11, 81/13 jest zgodne z art. 18 ust.
2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze,
ul. Turystyczna, Nowa Iwiczna.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze,
ul. Turystyczna, Nowa Iwiczna.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG
w sprawie nadania nazwy drodze Turystyczna, Nowa Iwiczna i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Turystyczna, Nowa Iwiczna.
6/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 548/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Turystyczna, Nowa
Iwiczna.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Żabia, Janczewice.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy – ul. Żabia drodze wewnętrznej,
położonej w obrębie Janczewice, stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 93/4
i 93/9 jest zgodne z wnioskiem współwłaścicieli przedmiotowej drogi, co jest zgodne
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Żabia, Janczewice.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze,
ul. Żabia, Janczewice.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały RG

w sprawie nadania nazwy drodze- ul. Żabia, Janczewice i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosowano w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Żabia, Janczewice.
6/Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU:2, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 549/XLV/2021 z dnia
21 grudnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze- ul. Żabia, Janczewice.
30. Sprawy różne.
1. Przewodnicząca B. Korlak odczytała świąteczne życzenia i podziękowania, które na jej
ręce wpłynęły od Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych – Koła Nr 16.
Pani Bożenna Korlak podziękowała za wiersze autorstwa Pani Janiny Duszy
pt. „ Bez Twojej Pomocy”, którymi Państwo Radni zostali obdarowani oraz
za kalendarze od Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego a także złożyła
wszystkim serdeczne świąteczne życzenia.
2. Pani Radna Anna Lasek podziękowała w imieniu własnym i Mieszkańców
miejscowości położonych między Aleja Krakowską za skrzyżowanie, które zostało
zakończone a także złożyła życzenia świąteczne.
3. Pan Radny Piotr Osiński poinformował, iż Radni otrzymali oficjalne podziękowania
od „Szlachetnej paczki” za włączenie się do akcji a także szczególne podziękowania
kieruje pod adresem Pani Radnej Magdaleny Łyszcz, która była wolontariuszką tej akcji
a także inspirowała wszystkich do działania na rzecz potrzebujących.
4. Radny J. Wiśniewski podziękował za prezent świąteczny dla wszystkich Mieszkańców,
kutym było otwarcie ulicy Słonecznej i Postępu co przyczyniło się do „odkorkowania”
dróg a także podziękował Pani Wójt, Skarbnik i wszystkim pracownikom, którzy
przyczynili się powstania budżetu na rok 2022 co było w obecnych warunkach dużym
wyzwaniem.
5.Państwo Radni:Małgorzata Bobrowska, Bartłomiej Soszyński i Krzysztof Klimaszewski
przyłączyli się wyrażonych wcześnie życzeń świątecznych.
6/ Pani Wójt M. J. Batycka – Wąsik podziękowała Państwu Radnym za współpracę przy
podejmowaniu czasem trudnych, wymagających kompromisu decyzji.
Złożyła serdeczne świąteczne życzenia Państwu Radnym i Mieszkańcom Gminy.
31. Zamknięcie XLV Sesji Rady Gminy Lesznowola.
1. Przewodnicząca Rady Gminy uroczyście zamknęła XLV Sesję.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Protokołowała : Anna Baron-Harla.
Przygotowano przy pomocy programu eSesja

