BRG.002.XLVIII.2022

Rada Gminy Lesznowola
Sesja Rady Gminy

Protokół Nr XLVIII/R/2021
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 24 marca 2022r.
1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy Lesznowola, która odbyła się w trybie
online w dniu 24 marca 2022 roku.
Obrady rozpoczęto 24 marca 2022 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11.08 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 XLVIII Sesji :
1. Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Lesznowola.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 9 lutego 2022 r. do 7 marca
2022 r.
5. Informacja Przewodniczącej
Rady Gminy Lesznowola
o działaniach
podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Opinia bieżących projektów uchwał RG w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 20222034,
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz
sołecki w budżecie gminy na 2023 rok,
d) ustalenia wysokości i zasad przyznawania diety dla sołtysów,
e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lesznowola,
f) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia
podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli,
g) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr
432/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
(obszar położony pomiędzy ulicami: Rozmaitości, Alternatywy),
h) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr
433/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy i
części obrębu Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Przyszłości,
Rozmaitości, Gruntową),
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra,
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola,
k) udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego,

l) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do
Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie
powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego,
m) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do
Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań
gminnego transportu zbiorowego,
n) zaliczenia do
kategorii dróg gminnych dróg położonych w gminie
Lesznowola,
o) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 12/23 o pow. 0,5900 ha, położonej w obrębie Marysin, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński,
p) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 85/2 o pow. 2,0399 ha, położonej w obrębie Stefanowo, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński,
r) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
271/1, położonej w obrębie Nowa Wola, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński,
s) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr
269/1 i nr 270/1, położonych w obrębie Nowa Wola, gmina Lesznowola,
powiat piaseczyński,
t) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 53/4, nr 53/6,
nr 54/4, nr 54/6, nr 55/4, położonych w obrębie Wólka Kosowska oraz nr
40/4, nr 40/13, nr 41/2 i nr 42/14, położonych w obrębie Marysin,
u) wyboru
metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, ustalenia stawek tej opłaty oraz
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
w) ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
x) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
y) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymywania
czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola,
z) zmiany programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza
mieszkańców Gminy Lesznowola” na lata 2019-2023 przyjętego uchwalą Rady
Gminy Lesznowola Nr 107/X/2019 z dnia 6 czerwca 2019r., zmienioną
uchwałą Nr 532/XLV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 grudnia 2021r.,
aa) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2022 roku,

bb)uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lesznowoli,
cc) przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia dla Seniorów” w gminie
Lesznowola na rok 2022,
dd)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026.
7. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII/R/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
3/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1,
Rada Gminy przyjęła proponowany porządek Sesji.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 9 lutego 2022 r. do 7 marca
2022 r.
1/ Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik, poinformowała, że w okresie od 9 lutego 2022r.
do 7 marca 2022 r. podjęła siedemnaście Zarządzeń w ważnych sprawach Gminy, które
odczytała.
2/ Dyskusja : brak.
3/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy za okres
od 9 lutego 2022 r. do 7 marca 2022 r.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.WSTRZYMUJĘ SIĘ 1)
Grzegorz KWIATKOWSKI. NIEOBECNI (1)Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy
Lesznowola o działaniach
podejmowanych w okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola poinformowała, że w okresie między
Sesjami zajmowała się sprawami Mieszkańców Gminy i Uchodźców z Ukrainy.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2022.
1/Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz poinformowała, że zmiany w planie budżetu gminu
na 2022 r przedstawiają się następująco : zwiększenie planu dochodów zgodnie
z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzonych dotacjach na rok 2022.
W dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 5 000,- zł w tym 2.000,-zł w rozdz. 85213
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin). Wydatki 2.000,-zł w § 4139 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
3.000,-zł w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne. W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 448.000,-zł. w rozdz. 85502 Świadczenie wychowawcze § 2060 – Dotacje
celowe przekazane 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: gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu
dzieci: wydatki : 448.000,- zł. § 3110 - W dziale 855 – Rodzina o kwotę 448.000,-zł
w rozdz. 85501- świadczenia wychowawcze § 2060 – Dotacje celowe przekazane
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 448.000,-zł w tym 446.522,- zł § 3110. Świadczenia społeczne, 1.478,- zł
w § 4300 – zakup usług pozostałych. Zmniejszenie planu dochodów i planu
wydatków. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzonych dotacjach
na rok 2022. W dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 6.000,-zł w tym 1.000,-zł w rozdz.
85214. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wydatki : 1.000,-zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne 5.000,-zł w rozdz. 85216 - zasiłki stałe § 2030 – Dotacje
celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin). Wydatki : 5.000,-zł § 3110 świadczenia społeczne. W dziale 855
– Rodzina o kwotę 58.000,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego § 20210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami. Wydatki: 58,000,-zł w tym 56.260 zł § 3110
świadczenia społeczne. 1.740,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. Zwiększenie planu
dochodów. W dziale 600 – Transport usług pozostałych. Zwiększenie planu dochodów.
W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 498.000,-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 236.360,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast
i miast na prawach powiatu) § 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 i środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczenie na projektu
unijny pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR” W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę
200.000,-zł w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę
337.441,-zł w tym: 318.746,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym: 100,- zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki: 35.100,-zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych: 283.546,-zł § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, w tym: 135.925,-zł
Projektem pn. „WPF- SP Mroków – Od nasionka do marchewki – szkolny ogródek
działkowy” – 147.621,-zł projektem pn. „Nowa Iwiczna – Mobilność edukacyjna osób”.
11.400,-zł w rozdz. 80104,-z ł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2950 – Zwrot
niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7.295,-zł w rozdz. 80153 – Zapewnienie
uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 690,-zł w rozdz. 85415 – Pomoc
materialna dla uczniów § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych.
Zmniejszenie planu dochodów : w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 4,-zł
w rozdz. 74023 – Urzędy gmin § 092 – pozostałe odsetki. W dziale 756 – Dochody od osób
prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200.000,-zł w rozdz. 75619 – Wpływy
z różnych rozliczeń § 0270-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym. W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 8.125,-zł w
rozdz. 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa. Zwiększenie planu
wydatków. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 25.000,- zł. w rozdz. 01008Melioracje wodne § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych – dotacja dla Lesznowolskiej Spółki Wodnej. W dnia 600 - Transport
i łączność o kwotę 532.000,-zł w rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne, w tym: 2.000,-zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1.000,-zł wprowadza się
zadaniem pn. „WPF-Nowa Wola – Projekt budowy ul. Lewkonii”. 1.000,-zł wprowadza się
zadanie pn. „WPF- Zgorzała – Projekt budowy ul. Przepiórki. 530.000,-zł § 6060- Wydatki
Na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod
drogi gminne”. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 528.827,-z w rozdz.
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób fizycznych. W dziale 750 – Administracja o kwotę 403.360,-zł w
rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: 2.000,-zł. § 4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 115.000,-zł -zakup materiałów
i wyposażenia. 20.000,-zł § 4270 – zakup usług pozostałych, wprowadza się projekt
unijny pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.
30.000,- zł. § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. 223.500,-zł § 6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się projekt unijny
pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000,w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w tym: 50.000,-zł § 4300 – Zakup usług
pozostałych; 42.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe, 7.220,-zł. § 4110 – Składki
na ubezpieczenie społeczne. 780,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy. W dziale 802 – Oświata i wychowanie o kwotę 758.921,-zł w tym:
728.817,-zł w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, w tym: 686.321,-zł na projekty unijne w
szkołach w tym: 147.621,-zł wprowadza się nowy projekt pn. „Nowa Iwiczna - Mobilność
edukacyjna osób” w tym: 1.100,-zł § 4111 – Składki na ubezpieczenie społeczne. 160,-zł
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. 6580,- zł. 4171 –
Wynagrodzenia bezosobowe. 10.000,- zł. Zakup materiałów i wyposażenia. 103.621,- zł.

4301 – Zakup usług pozostałych. 6.000,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki. 20.000,-zł
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 160,-zł
§ 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 53.901,-zł wprowadza
się projekt pn. „Szkoła Mroków- Ponadnarodowa mobilność uczniów – żadnych granic
między nami” § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej. 5.913,-zł wprowadza się projekt pn. „WPF – Szkoła Nowa Iwiczna- Nasza szkoła
jest ok”, w tym: 2.000,-zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia. 913,-zł § 4241 zakup
środków dydaktycznych i książek. 3.000,-zł § 43010 – Zakup usług pozostałych. 30.796,wprowadza się projekt pn. „WPF-Szkoła Łazy – Różni a jednak tacy sami”, w tym: 900,-zł
Składki na ubezpieczenie społeczne. 130,- zł § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy. 5.000,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe. 24.600,-zł §
4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 166,-zł
§ 4711- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 79.718,-z wprowadza
się projekt pn. „WPF- Szkoła Podstawowa Mysiadło – Partnerstwo współpraca szkół –
APP i C Learnig” , w tym 500,-zł 500,- zł § 4111- Składki na ubezpieczenie społeczne. 118,§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. 3.000,- zł § 4171Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,- zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia.
30.000,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych . 36.000,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników
Niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 100,-zł na projekt pn. „WPF – Szkoła
Podstawowa Mysiadło Kompetencje kluczowe w szkole”, w tym: 3.998,-zł § 4301 – Zakup
usług pozostałych. 4.089,- zł 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej. 100,- zł § 4711 – Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający. 96.543,-zł na projekt pn. „WPF – Szkoła Podstawowa Mysiadło Global
Rethinking Environmental Education Network”, w tym: 500,-zł § 4111- Składki na
ubezpieczenie społeczne. 100,-zł. § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy. 20.000,-zł § 4211- Zakup materiałów i wyposażenia. 60.943,-zł § 4301
Zakup usług pozostałych. 3.000,-zł § 4431- Różne opłaty i składki. 12.000,-zł. 4701 –
Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej. 33.168,-zł wprowadza się projekt pn.
„WPF- Szkoła Podstawowa Lesznowola - Dobre zarządzanie projektami gwarancja
sukcesu”, w tym: 12.000,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej. 1.300,-zł § 4111- Składki na ubezpieczenie społeczne. 200,-zł
§4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. 7.000,-zł § 4171 –
Wynagrodzenia bezosobowe. 2.500,-zł § 4211- Zakup materiałów i wyposażenia. 5.000,§ 4241- Zakup środków dydaktycznych i książek. 2.500,-zł § 4301 – Zakup usług
pozostałych. 14.468,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej. 14.468,- zł. § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej. 200,- zł § 4711 – Wpłaty na PPK finansowanie prze podmiot
zatrudniający, 130.925,- zł. wprowadza się projekt pn. „WPF- SP mroków – Od nasionka
d marchewki – szkolny ogródek działkowy” w tym: 600,-zł § 4111- Składki na
ubezpieczenie społeczne. 100,-zł § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy. 5.000,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe. 10.000,- zł § 4241Zakup materiałów i wyposażenia. 5.000,-zł § 4241- Zakup środków dydaktycznych
i książek. 90.125,-zł § 4301 – Zakup usług pozostałych. 5.000,-zł § 4431 – Różne opłaty
i składki. 15.000,- zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej. 100,-zł § 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający. 12015,-zł na projekt pn.. „WPF – Szkoła Mroków-Metoda CLIL, lekcja
odwrócona”, w tym: 400,-zł § 4111- Składki na ubezpieczenie społeczne. 100,-zł § 4121Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. 2.000,-zł. § 4171 –
Wynagrodzenia bezosobowe. 9.415,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej. 100,-zł § 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez
podmiot zatrudniający. 87.534,-zł na projekt pn. „WPF- Szkoła Nowa Iwiczna The Drama
of Environment our Action Movenment”, w tym: 460,-zł § 4111- Składki na ubezpieczenie
społeczne. 1.503,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe, 4.577,-zł § 4301 – Zakup usług
pozostałych. 80.894,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej. 100,-zł § 4711- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający. 42.496,-zł pozostałe wydatki, 7.295,-zł § 2540- Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty.1,-zł § 2950 – Zwrot
niewykorzystanych dotacji oraz płatności. 5.200,-zł § 4240 – Zakup środków
dydaktycznych i książek. 30.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. 11.400,-zł w rozdz.
80104 – Przedszkola § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty. 18.704,-zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wprowadza się
projekt pn. „WPF – Pociąg do wiedzy – uczniowie Gminy Lesznowola”, w tym: 12.600,-zł
§ 4017 – Wynagrodzenie osobowe pracowników. 2.441,-zł § 4019 – Wynagrodzenia
osobowe pracowników. 2.441,-zł § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne. 463,-zł
§ 4119,-z- Składki na ubezpieczenie społeczne. 400,-zł § 4127 – Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Solidarnościowy. 200,-zł § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy. 400,-zł § 4717 – Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot
zatrudniający. 200,-zł § 4719 – Wpłaty za PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający.
W dziale 855- Rodzina o kwotę 1.261,-zł w tym: 571,-zł w rozdz. 85502- Świadczenia
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W dziale 855- Rodzina o kwotę
1.261,-zł w tym: 571,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 690,-zł w rozdz. 85516 –
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2830- Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezliczanym do sektora finansów publicznych. W dziale 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska o kwotę 248.000,-zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa
i ochrona wód § 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych, na zadanie pn. Wniesienie do spółki pn. „lesznowolskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.” . W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 263.000,-zł w rozdz.
92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 15.000,-zł § 4300 – Zakup
usług pozostałych. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 263.000,-zł w rozdz.
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym : 15.000,-zł. § 4300 – Zakup
usług pozostałych (środki sołeckie do dyspozycji sołectwa Stara Iwiczna). 248.000,-zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF – Zamienie
– Projekt i budowa oświetlenia boiska”. Zmniejszenie planu wydatków. W dziale 750 –
Administracja publiczna o kwotę 1,-zł. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) § 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 754 – Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000,- w rozdz. 75421 – Zarządzanie
kryzysowe § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 801 – Oświata
i wychowanie o kwotę 8.125,-zł w rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe § 4790Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 15.000,- zł w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
(środki sołeckie do dyspozycji sołectwa Stara Iwiczna) § 2. Zwiększa się deficyt budżetu
gminy o kwotę 1.897.881,-zł deficyt po zmianach wynosi : 11.375.293,-zł Zostanie on
sfinansowany: w kwocie 2.110.225,-zł § 905 przychodami jednostek samorządu
terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). w kwocie 428.186,-zł
§ 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W kwocie 8.836.882,-zł
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z:
6.592.961,-zł jednorazowej subwencji uzupełniającej; 2.243.921,-zł rozliczenia nad
wykonanych dochodów. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.897.881,-zł.
Przychody po zmianach wynoszą 20.675.293,-zł z następujących tytułów: 2.110.225,-zł
§ 905 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.
217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w tym: 1.000.000,-zł z konkursu pn.
„ Rosnąca odporność” , 1.110.225,-zł z programu pn. „Laboratoria przyszłości”, 428.186,zł § 906 z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków w tym: 4.950,-zł z projektu unijnego pn. „Nowa jakość pomocy”, 13.038,-zł
z projektu unijnego pn. „Zwiększenie usług społecznych”, 101.568,-zł z projektu unijnego
pn. „Wiedza na szóstkę”, 8.218,-zł z projektu unijnego pn. „Różni a jednak tacy sami”,
34.565,-zł z projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – żadnych granic
między nami”, 54.879,-zł z projektu unijnego pn. „Partnerstwo współpraca szkół - APPic
Learning", 8.187,-zł z projektu unijnego pn. „Kompetencje kluczowe w szkole", 96.543,-zł
z projektu unijnego pn. „Global Rethinking Environmental Education Network"
87.534,-zł z projektu unijnego pn. „The Drama of Environment our Action Movenment";
18.704,-zł z projektu unijnego pn. „Pociąg do wiedzy". 9.000.000,-zł § 931 z wpływów
ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na: spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,-zł w tym na: spłata
otrzymanych kredytów w kwocie 6.500.000,-zł, spłata otrzymanych pożyczek w kwocie
500.000,-zł, wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,-zł.
9.136.882,-zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
pochodzącej z jednorazowej subwencji uzupełniającej oraz rozliczenia nad wykonanych
dochodów, które przeznacza się na: 8.836.882,-zł na sfinansowanie planowanego
deficytu, 300.000,-zł na spłatę pożyczek. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku
zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 – po zmianach. § 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach. Zarządzeniem Nr 1/2022/RRB Wójta Gminy
Lesznowola z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano
zwiększenia o kwotę 192,-zł w planie dochodów i wydatków. W dziale 852 – Pomoc
Społeczna dokonano zwiększenia o kwotę 192,- zł, w tym: 192,- zł w rozdz. 85215 –
Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związków gmin) ustawami. Wydatki: 188,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne –
zad. Zlecone. 4,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zadania zlecone. Zarządzeniem
Nr 4/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę 7.576,-zł
w planie dochodów i wydatków. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano
zwiększenia o kwotę 6.919,- 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: 5.561,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. Zlecone.
1189,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – Zadanie zlecone. 169.-zł. § 4120
Składki na Fundusz Pracy na ubezpieczenie społeczne – zad. Zlecone . W dziale 855Rodzina dokonano zwiększenia o kwotę 657,-zł w rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami. Wydatki: 657,-zł. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania
zlecone.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak, poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2022.
3/ Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022 i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał
głosu w tej sprawie.
4/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 570/XLVIII/20222 z dnia 24 marca 2022
roku w sprawie zmiany 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,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz, poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa
(w stosunku do Uchwały Nr 569/XLVI/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034)
oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 4/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 4 marca 2022 r., zmienia się w sposób następujący: Plan dochodów poz. 1 str.
1 zwiększa się z kwoty 274.483.787,-zł do kwoty 275.944.725,-zł tj. o kwotę 1.460.938,zł, która wynika: ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.035.067,-zł
w tym: 243.279,-zł na administrację publiczną; 337.441,-zł na oświatę i wychowanie;
5.000,-zł na pomoc społeczną; 690,-zł na edukacyjną opiekę wychowawczą; 448.657,-zł
na rodzinę. Ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 498.000,-zł w tym:
498.000,-zł na transport i łączność; ze zmniejszenia planu dochodów bieżących

o kwotę 72.129,-zł w tym: 4,-zł w administracja publiczna; 8.125,-zł w różne rozliczenia;
6.000,-zł w pomoc społeczna; 58.000,-zł w rodzina. Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa
się z kwoty 283.961.199,-zł do kwoty 287.320.018,-zł tj. o kwotę 3.358.819,-zł, która
wynika: ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 2.194.445,-zł w tym:
250.000,-zł na rolnictwo i łowiectwo; 528.827,-zł na gospodarkę mieszkaniową;186.779,zł na administracje publiczną; 758.921,-zł na oświatę i wychowanie; 5.000,-zł na pomoc
społeczną; 449.918,-zł na rodzinę;15.000,-zł na kulturę fizyczną i sport. ze zwiększenia
planu wydatków majątkowych o kwotę 1.251.500,-zł w tym: 532.000,-zł na transport i
łączność; 223.500,-zł na administrację publiczną; 248.000,-zł na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska; 248.000,-zł na kulturę fizyczną i sport. Ze zmniejszenia planu
wydatków bieżących o kwotę 87.126,-zł w tym: 1,-zł w administracji publicznej; 8.125,-zł
w oświata i wychowanie; 6.000,-zł w pomoc społeczna; 58.000,-zł w rodzina;15.000,-zł w
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę
1.897.881,-zł, deficyt po zmianach wynosi 11.375.293,-zł. Zostanie on sfinansowany:
w kwocie 2.110.225,-zł § 905 przychodami jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt
8 ustawy o finansach publicznych), w kwocie 428.186,-zł § 906 przychodami jednostek
samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z
udziałem tych środków. w kwocie 8.836.882,-zł § 950 - wolne środki, o których mowa w
art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z: 6.592.961,-zł jednorazowej subwencji
uzupełniającej; 2.243.921,-zł rozliczenia nad wykonanych dochodów. Zwiększa się
przychody budżetu gminy o kwotę 1.897.881,-zł. Przychody po zmianach wynoszą
20.675.293,-zł z następujących tytułów: 2.110.225,-zł § 905 z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych) w tym: 1.000.000,-zł z konkursu pn. „ Rosnąca odporność”;
1.110.225,-zł z programu pn. „Laboratoria przyszłości”;428.186,-zł § 906 z wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:
4.950,-zł z projektu unijnego pn. „Nowa jakość pomocy”; 13.038,-zł z projektu unijnego
pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznowola”; 101.568,-zł
z projektu unijnego pn. „Wiedza na szóstkę”; 8.218,-zł z projektu unijnego pn. „Różni
a jednak tacy sami”; 34.565,-zł z projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa mobilność
uczniów – żadnych granic między nami”;54.879,-zł z projektu unijnego pn. „Partnerstwo
współpraca szkół - APPic Learning"; 8.187,-zł z projektu unijnego pn. „Kompetencje
kluczowe w szkole",96.543,-zł z projektu unijnego pn. „Global Rethinking Environmental
Education Network"; 87.534,-zł z projektu unijnego pn. „The Drama of Environment
our Action Movenment", 18.704,-zł z projektu unijnego pn. „Pociąg do wiedzy".
9.000.000,-zł § 931 z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych,
które przeznacza się na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości
9.000.000,-zł w tym na:spłata otrzymanych kredytów w kwocie 6.500.000,-zł, spłata
otrzymanych pożyczek w kwocie 500.000,-zł, wykup papierów wartościowych obligacji)
w kwocie 2.000.000,-zł, 9.136.882,-zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt6 ustawy pochodzącej z jednorazowej subwencji uzupełniającej oraz rozliczenia
nad wykonanych dochodów, które przeznacza się na: 8.836.882,-zł na sfinansowanie

planowanego deficytu, 300.000,-zł na spłatę pożyczek. W poz. 5.1.1.4 w latach 20262028 wprowadzone kwoty dotyczą ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego
skutkiem wystąpienia Covid-19. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF,
wprowadza się następujące zmiany: W poz. 1.1.1.3 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła
Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment –
Podnoszenie kompetencji nauczycieli” zwiększa się limity w 2022r. o kwotę 87.534,-zł.
Limity w 2022r.po zmianach wynoszą 110.537,-zł i łączne nakłady 198.071,-zł. W poz.
1.1.1.4 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza
szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej – Poprawa warunków edukacji
w szkołach”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2018-2022. Ustala się limity w 2022r. –
5.913,-zł. Łączne nakłady wynoszą 184.032,- zł. W poz. 1.1.1.5 wprowadza się
przedsięwzięcie pn. „Szkoła Podstawowa w Łazach – 062002 K1 " Różni a jednak tacy
sami" – Podnoszenie kompetencji
językowych nauczycieli”.
Okres realizacji
przedsięwzięcia 2019-2022. Ustala się limity w 2022r. – 30.796,-zł. Łączne nakłady
wynoszą 143.682,-zł. W poz. 1.1.1.6 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Mroków - KA101080009 - Metoda CLIL, lekcja odwrócona – Podnoszenie kompetencji nauczycieli”
zwiększa się limity w 2022r. o kwotę 12.015,-zł. Limity w 2022r. po zmianach wynoszą
14.015,-zł i łączne nakłady 196.343,-zł. W poz. 1.1.1.7 wprowadza się przedsięwzięcie
pn. „SP Mroków – Od nasionka do marchewki – szkolny ogródek działkowy –
Ekologiczne zbiory z własnego ogródka”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023.
Ustala się limity w 2022r. – 130.925,-zł i w 2023r. – 5.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą
135.925,-zł. W poz. 1.1.1.8 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Szkoła Mroków Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych granic między nami – Wymiana
uczniów”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2020 - 2022. Ustala się limity w 2022r.
53.901,-zł. Łączne nakłady wynoszą 247.262,-zł. W poz. 1.1.1.9 w przedsięwzięciu pn.
„Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental
Education Network – Podnoszenie kompetencji nauczycieli” zwiększa się limity
w 2022r. o kwotę 96.543,-zł. Limity w 2022r. po zmianach wynoszą 121.776,-zł i łączne
nakłady 222.387,-zł. W poz. 1.1.1.10 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Podstawowa
Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole – Międzynarodowa wymiana
młodzieży” zwiększa się limity w 2022r. o kwotę 8.187,-zł. Limity w 2022r. po zmianach
wynoszą 33.938,-zł. Łączne nakłady 117.575,-zł. W poz. 1.1.1.11 wprowadza się
przedsięwzięcie pn. „Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 „Partnerstwo
współpraca szkół - APPic Learning” – Wymiana młodzieży”. Okres realizacji
przedsięwzięcia 2019-2022. Ustala się limity w 2022r. – 79.718,-zł. Łączne nakłady
wynoszą 195.118,-zł. W poz. 1.1.1.12 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Szkoła
Podstawowa Lesznowola 062985 K1 ,,Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu"
– Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli”. Okres realizacji przedsięwzięcia
2019-2022. Ustala się limity w 2022r. – 33.168,-zł. Łączne nakłady wynoszą 110.201,-zł.
W poz. 1.1.1.13 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Pociąg do wiedzy – zajęcia
edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola – Zajęcia edukacyjne dla
uczniów”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2018-2022. Ustala się limity w 2022r. –
18.704,-zł. Łączne nakłady wynoszą 1.255.454,-zł. W poz. 1.3.2.37 wprowadza się
przedsięwzięcie pn. „Nowa Wola – Projekt budowy
ul. Lewkonii – Poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się
limity w 2022r. – 1.000,-zł i w 2023r. – 99.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000,-zł.
W poz. 1.3.2.47 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Stara Iwiczna – Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłoczonym
zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km

12+170 do km 12+540 – pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
– Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023.
Ustala się limity w 2022r. – 0,-zł i w 2023r. – 800.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą
800.000,-zł. W poz. 1.3.2.59 w przedsięwzięciu pn. „ Zamienie – Projekt i budowa
oświetlenia boiska” zwiększa się nakłady w 2022r. o kwotę 248.000,-zł. Okres realizacji
przedsięwzięcia 2021-2022. Ustala się limity w 2022r. – 318.000,-zł. Łączne nakłady
wynoszą 334.000,-zł. W poz. 1.3.2.62 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała –
Projekt budowy ul. Przepiórki – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” . Okres
realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022r. – 1.000,-zł i w 2023r. –
149.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 150.000,-zł. W pozycji 1.3.1 urealnia się plan
wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają
w okresie dłuższym niż rok.
2/Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022- 2034.
3/ Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022 –
2034 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
4/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 571/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2022-2034.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI
(1)
Anita
KOCHANOWSKA
CYDZIK.
8. Rozpatrzenie
projektu
uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023r.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz poinformowała, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21
lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada gminy może wyrazić zgodę na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej „funduszem”.
Uchwała podejmowana jest w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok
budżetowy. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne
ze strategią rozwoju gminy. Katalog zadań możliwych do realizacji w ramach funduszu
soleckiego jest ograniczony, tzn. nie wszystkie zadania własne samorządu mogą być
wykonywane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto środki funduszu
niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Gmina może jeszcze
otrzymać z budżetu zwrot w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w
ramach funduszu pod warunkiem spełnienia przez sołectwo restrykcyjnych warunków
ustawy. Zwrot obejmuje wydatki wykonane tylko w roku poprzedzającym rok
budżetowy. W przypadku gdy kwota bazowa gminy jest większa niż 200% średniej kwoty

bazowej w kraju, gminie nie przysługuje zwrot wykonanych wydatków w ramach
funduszu. Z uwagi na wysoki wskaźnik Kb (kwota bazowa do wyliczenia wysokości
funduszu sołectwa) zachodzi ryzyko braku zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa.
Proponuje się nie wyodrębniać funduszu sołeckiego w 2023r. Nadal będą funkcjonowały
środki do dyspozycji rad sołeckich tzn. środki zabezpieczane
w budżecie na potrzeby sołectw niestanowiące funduszy sołeckich, ponieważ
wyodrębnienie środków na potrzeby sołectw umożliwia ustawa o samorządzie gminnym.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok.
4/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski Wiśniewski poinformował, że KPS RG
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody
na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz
sołecki w budżecie gminy na 2023 rok i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
6/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 572/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz
sołecki w budżecie gminy na 2023 rok,.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ,
Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diety dla sołtysów.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz poinformowała, że na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do kompetencji Rady gminy Należy
określenie zasad przyznawania oraz wysokości diet jak również dookreślenia
sytuacji do jej uzyskania przez sołtysów. Propozycja jest aby zwiększyć kwotę
diety dla Sołtysów z kwoty 600 zł do 800 zł . W przypadku, gdy sołtys nie może czasowo
pełnić swojej funkcji z przyczyn zdrowotnych lub innych składa oświadczenie
o zaistniałej sytuacji i dieta wypłacana jest w wysokości proporcjonalnej do
liczby dni pełnienia funkcji.
2/Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diety dla sołtysów.
3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diety dla sołtysów.

4/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diety dla sołtysów.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
ustalenia wysokości i zasad przyznawania diety dla sołtysów i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej
sprawie.
6/ Radny G. Gonsowski wnosi wniosek formalny o ustalenie ustalenia wysokości diety
dla sołtysów na kwotę 1000zł.
7/ Głosami : ZA: 3, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy odrzuciła wniosek formalny określony w pkt 9 ppkt 5.
Wyniki imienne:
ZA (3)
Grzegorz GONSOWSKI, Izabela MAŁEK, Dorota
VASILOPOULOU.
PRZECIW (15) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ,
Justyna GAWĘDA, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA,
Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Anna LASEK, Marta MACIEJAK. NIEOBECNI (1) Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK.
8/Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diety dla sołtysów
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden z Państwa
Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
9/Głosami: ZA: 18, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 573/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diety dla sołtysów.
Wyniki imienne:
ZA (18) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI. WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Anna LASEK, Dorota
VASILOPOULOU. NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz poinformowała, że Rada Gminy określa wysokość
ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnej, którzy brali udział
w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniach lub ćwiczeniach ekwiwalentu
to 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2021r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. wysokość
przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5.657,30 zł. W związku z powyższym na dzień
1.01.2022 r. maksymalna wysokość ekwiwalentu to kwota 32,33 zł za godzinę. Proponuje
wysokość ekwiwalentu 25,-zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia
wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia
wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Lesznowola.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej
sprawie.
5/ Głosami: ZA:19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 574/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022r., w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Lesznowola,.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI. WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dorota VASILOPOULOU. NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznowoli.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz poinformowała, że Rada Gminy Lesznowola wyraża
zgodę na wniesienie do kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli wkładu niepieniężnego o łącznej
wartości 5 247,74 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w postaci
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę oraz
przekazanych Gminie nie odpłatnie.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału
zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o . z siedzibą
w Lesznowoli.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału
zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznowoli.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody

na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału
zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznowoli.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia
podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli i zaproponowała dyskusję jednak żaden z Państwa
Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
6/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1, Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 575/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznowoli.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla obszaru określonego w Uchwałę Nr 432/XXXIX/2021 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami:
Rozmaitości, Alternatywy).
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak i Za-ca Wójta M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że projekt uchwały Nr 432/XXXIX/2021 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar położony między ulicami: Rozmaitości,
Alternatywy). Wynika z uwzględnienia wniosków i uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru
określonego w uchwale Nr 432/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar
położony pomiędzy ulicami: Rozmaitości, Alternatywy). Wynika z uwzględnienia
wniosków i uwag złożonych przez Mieszkańców.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola
dla obszaru określonego w
uchwale
Nr 432/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar położony pomiędzy
ulicami: Rozmaitości, Alternatywy) i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
4/Głosami : ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 576/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego
w uchwale Nr 432/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
(obszar położony pomiędzy ulicami: Rozmaitości, Alternatywy).
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ,
Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla obszaru określonego w uchwale Nr 433/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola
z dnia 27 maja 2021r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
PGR i Radiostacja Łazy i części obrębu Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami:
Przyszłości, Rozmaitości, Gruntową).
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta Gminy M. Kania poinformował, że projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla
obszaru
określonego w uchwale
Nr 433/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy i części obrębu Łazy (obszar
położony pomiędzy ulicami: Przyszłości,
Rozmaitości,
Gruntową), wynika
z uwzględnienia wniosków i uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wynika z uwzględnienia wniosków i uwag złożonych przez
Mieszkańców.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru
określonego w uchwale Nr 433/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja
2021r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy i części
obrębu Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Przyszłości, Rozmaitości, Gruntową).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w
uchwale
Nr 433/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy i części obrębu Łazy (obszar
położony pomiędzy ulicami: Przyszłości, Rozmaitości, Gruntową) i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał
głosu w tej sprawie.
4/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 577/XLVIII/2022 z dnia
24marca 2022 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego
w uchwale Nr 433/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
i części obrębu Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Przyszłości, Rozmaitości,
Gruntową).
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza
Góra.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta Gminy M. Kania poinformował, że procedura prowadzona w związku
z uchwałą Nr 338/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy
ulicy Żwirowej). Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach przy
ul. Żwirowej, na których brak jest obowiązującego miejscowego planu. W toku
prowadzonej procedury planistycznej ogłoszono o możliwości składania wniosków
do projektu planu miejscowego w terminie do 21 grudnia 2020 r., wpłynął jeden wniosek,
który został częściowo uwzględniony. Projekt planu miejscowego wyłożono do
publicznego wglądu w dniach: Od 4 października 2021r. do 28 października 2021r.
27 października 2021r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami. Do dnia 5 listopada 2021 r. każdy zainteresowany mógł złożyć uwagę
do projektu planu, jednak nie wpłynęła żadna uwaga.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski, poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Wilcza Góra i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
4/Głosowano w sprawie zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.

Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy przyjęła zgodność planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
5/Głosowano w sprawie: zał. nr 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy przyjęła zał. Nr 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
6 Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 578/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia
Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta. Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że procedura prowadzona jest
w związku z uchwałą Nr 431/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola
obszar położony pomiędzy ul. Słoneczną, granicą obrębu Nowa Wola i granicą obrębu
Lesznowola. Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana
terenów zabudowy usługowo - mieszkaniowych na tereny usługowe. W toku
prowadzonej procedury planistycznej ogłoszono o możliwości składania wniosków

do projektu planu miejscowego. W terminie do 14 sierpnia 2021 r. – nie wpłynął żaden
wniosek. Projekt planu miejscowego wyłożono do publicznego wglądu w dniach:
od 22 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. W dniu 2 grudnia 2021 roku odbyła się
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Do 5 grudnia2022r
każdy mógł złożyć uwagę do projektu planu, jednak nie wpłynęła żadna uwaga.
2/ Przewodniczący KPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia
Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu
w tej sprawie.
4/ Głosowano w sprawie zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy przyjęła sprawie zgodność projektu planu ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
5/ Głosowano w sprawie zał. Nr 3 . Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania .
Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy przyjęła rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania .
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
6/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 579/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r.,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,

Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz .
Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz poinformował, że z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu
terytorialnego w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. W celu bezpieczeństwa
mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalewaniem Gmina Lesznowola udzieli
pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania
dokumentacji projektowej i realizacji zadania w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód
deszczowych kanałem tłocznym
zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej Nr 711 (ul. Słonecznej) na odcinku od km
12+170 do km 12+540 w miejscowości Stara Iwiczna.
2/ Dyskusja : brak.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak, poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa
Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/Głosami : ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 580/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Mazowieckiego.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Lesznowola Aneksu do 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 Gminy poinformował, że aneks wprowadza zmiany zapisów porozumienia
wynikające z konieczności rozliczenia kosztów udziału Gminy Lesznowola w liniach
autobusowych Zarządu Transportu Miejskiego i liniach Kolei Mazowieckich w roku
2021. Wysokość miesięcznego udziału Gminy w liniach autobusowych ZTM została
rozliczona w następujący sposób: wrzesień – 174 588,-zł październik – 171 238,-zł
listopad – 171 091,-zł , grudzień – 165 703. Poprzedni aneks określał za każdy w/w
miesiąc płatność w wysokości 174 635,-zł. Wysokość miesięcznego udziału Gminy
w liniach kolejowych Koleje Mazowieckie została rozliczona w następujący sposób:
lipiec – 97 185,-zł, sierpień – 100 105,-zł, wrzesień – 100 281,-zł co odpowiada kwotom

określonym w poprzednim aneksie, natomiast październik – 101 903,-zł, listopad –
98 453,-zł, grudzień – 107 788,-zł . Poprzedni aneks określał płatność miesięczną
w wysokości 100 281 ,-zł za miesiące od października do grudnia.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa
w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu
do Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań
gminnego transportu zbiorowego i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
4/Głosami : ZA:20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 581/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Lesznowola Aneksu do 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,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem
Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu
zbiorowego.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta M. Wilusz . Za-ca
Wójta M. Wilusz, poinformował że aneks wprowadza zmiany zapisów porozumienia
wynikające z konieczności urealnienia kosztów udziału Gminy Lesznowola w linia
autobusowych Zarządu Transportu Miejskiego. Miesięczny udział w kosztach
funkcjonowania linii autobusowych ZTM wyniósł w styczniu 150 594,-zł , w lutym
144 712,-zł zamiast 175 338 ,-zł z uwagi na m.in. okres ferii zimowych, czasowe
zawieszenie linii 809 oraz częściowe oddanie do użytkowania węzła Zamienie, który
zmienił przebieg układu linii autobusowych 715, 737 i 809 W marcu miesięczny udział
Gminy w kosztach będzie wynosił 163 439,-zł, w kwietniu 174 123,-zł , od maja
166 374,-zł. Zmiany wynikają z rezygnacji funkcjonowania po Gminie Lesznowola
pojedynczego kursu linii 809 o godz. 4:21 w dni powszednie oraz remontu
ul. Mazowieckiej w Bobrowcu co spowoduje wydłużenie trasy linii 737. Natomiast
od maja br. Docelowo linia 737 pojedzie na stałe trasa przez ul. Krasickiego i Szkolną
zamiast ul. Postępu w Nowej Woli. Jednocześnie ta zmiana spowoduje wzrost
procentowego udziału z 40 do 45% w kosztach utrzymania tej linii. Ponadto Aneks
wprowadza zmianę w zapisie w § 8 ust. 4 pkt. 1 który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Procentowy wskaźnik udziału Gminy w kosztach kursowania Linii uzupełniających
ustala się na poziomie maksymalnie 85%. Procentowy wskaźnik ustala się na poziomie
maksymalnie 85%. Procentowy wskaźnik udziału Miasta w kosztach kursowania Linii
uzupełniających ustala się na poziomie maksymalnie 20%. Ostateczny procentowy

wskaźnik udziału Gminy i Miasta zostanie określony w Umowie”. Powyższy zapis został
wprowadzony do porozumienia z uwagi na zmiany poziomu dofinansowania przez
Gminy współzamawiające na których terenie będą realizowane usługi przewozowe
do poziomu 85%, a ZTM 15%. W przypadku Gminy Lesznowola dofinansowanie
dotyczy linii L5, która będzie przedłużona do pętli we Władysławowie z Bobrowca.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem
Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu
do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie
powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej
sprawie.
4/ ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1, Rada
Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 582/XLVIII/2022 z dnia 24 marca
2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola
Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa
w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1). Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych dróg położonych w gminie Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz.
Za-ca Wójta M. Wilusz, poinformował, że zgodnie z art. 7 ustawy o drogach publicznych
do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone
do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym
potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. W związku z pozytywną opinią Zarządu
Powiatu Piaseczyńskiego Rada Gminy Lesznowola podejmuje uchwałę o zaliczeniu
do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Lesznowola.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych dróg położonych w gminie Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w gminie
Lesznowola i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
4/Głosami : ZA:20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 583/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg
położonych w gminie Lesznowola.

Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12/23 o pow. 0,5900 ha,
położonej w obrębie Marysin, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
1/Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik poinformowała, że nabycie przedmiotowej działki
związane jest z potrzebą realizacji zadań własnych Gminy Lesznowola w zakresie usług
edukacyjnych.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12/23 o pow. 0,5900 ha, położonej
w obrębie Marysin, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12/23 o pow. 0,5900 ha, położonej
w obrębie Marysin, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 12/23 o pow. 0,5900 ha, położonej w obrębie Marysin, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 584/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 12/23 o pow. 0,5900 ha, położonej w obrębie
Marysin, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85/2 o pow. 2,0399 ha,
położonej w obrębie Stefanowo, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
1/Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka - Wąsik poinformowała, że nabycie przedmiotowej działki
związane jest z potrzebą realizacji zadań własnych Gminy Lesznowola
w zakresie usług edukacyjnych.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85/2 o pow. 2,0399 ha, położonej
w obrębie Stefanowo, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85/2 o pow. 2,0399 ha, położonej
w obrębie Stefanowo, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 85/2 o pow. 2,0399 ha, położonej w obrębie Stefanowo, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
4/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 585/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola
prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 85/2 o pow. 2,0399 ha, położonej w obrębie Stefanowo, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński,.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. WSTRZYMUJĘ SIĘ
(1) Grzegorz KWIATKOWSKI. NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 271/1, położonej w obrębie Nowa Wola,
gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
1/ Sprawę przedstawiły:Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik, poinformowała, że odpłatne nabycie przez Gminę
Lesznowola prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 271/1
o pow. 0,2935 ha, położonej w Nowej Woli, stanowiącej własność osoby fizycznej jest
podyktowane potrzebą nabycia przedmiotowej nieruchomości, która jest przedmiotem
dzierżawy przez Gminę Lesznowola na podstawie umowy dzierżawy Nr 5/D/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r. Na wyżej opisanej nieruchomości znajduje się istniejące boisko
sportowe wraz z parkingiem.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 271/1, położonej w obrębie Nowa Wola, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 271/1, położonej w obrębie Nowa Wola, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 271/1,
położonej w obrębie Nowa Wola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden z Państwa
Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 586/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 271/1, położonej w obrębie Nowa Wola, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków nr 269/1 i nr 270/1, położonych w obrębie
Nowa Wola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
1/Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik poinformowała, że odpłatne nabycie przez Gminę
Lesznowola prawa własności nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym
269/1 o pow. 0,3327 ha i nr 270/1 o pow. 0,6569 ha, położonych w Nowej Woli,
stanowiących współwłasność osób fizycznych jest podyktowane potrzebą nabycia
przedmiotowych nieruchomości, które jest przedmiotem dzierżawy przez Gminę
Lesznowola na podstawie umowy dzierżawy Nr 6/D/202 z dnia 29 grudnia 2020r.
Na wyżej opisanej nieruchomości znajduje się istniejące boisko sportowe wraz
z parkingiem.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków nr 269/1 i nr 270/1, położonych w obrębie Nowa
Wola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków nr 269/1 i nr 270/1, położonych w obrębie Nowa
Wola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola
prawa własności nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
nr 269/1 i nr 270/1, położonych w obrębie Nowa Wola, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 587/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków nr 269/1 i nr 270/1, położonych w obrębie Nowa Wola,
gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działki nr 53/4, nr 53/6, nr 54/4, nr 54/6, nr 55/4, położonych
w obrębie Wólka Kosowska oraz nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2 i nr 42/14,
położonych w obrębie Marysin.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik poinformowała, że nieruchomości stanowiące działki
ewidencyjne nr 53/4, nr 53/6, nr 54/4, nr 54/6, nr 55/4, położone w obrębie Wólka
Kosowska oraz nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2, nr 42/14, położone w obrębie
Marysin, zostały wydzielone pod drogę gminną. Zgodnie z aktualnie obowiązującym
planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
Nr 266/XXIV/2020 z dnia 21 maja 202 r. zmienionym uchwałą Rady Gminy
nr 537/XLV/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. ww. działki położone są na terenie
zabudowy usługowo – przemysłowej – symbol planu 1 UP, 3 UP, 4 UP, 4U. Wobec
powyższego przedmiotowe działki stały się zbędne dla Gminy, ponieważ nie tworzą
ciągu komunikacyjnego wynikającego z ustaleń obecnie obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
2/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działki nr 53/4, nr 53/6, nr 54/4, nr 54/6, nr 55/4, położonych
w obrębie Wólka Kosowska oraz nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2 i nr 42/14, położonych

w obrębie Marysin.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działki nr 53/4, nr 53/6, nr 54/4, nr 54/6, nr 55/4, położonych
w obrębie Wólka Kosowska oraz nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2 i nr 42/14, położonych
w obrębie Marysin.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 53/4, nr 53/6, nr 54/4,
nr 54/6, nr 55/4, położonych w obrębie Wólka Kosowska oraz nr 40/4, nr 40/13,
nr 41/2 i nr 42/14, położonych w obrębie Marysin i zaproponowała dyskusje nad
przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu
w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 588/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, stanowiących
własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 53/4, nr 53/6, nr 54/4, nr 54/6, nr 55/4, położonych w obrębie Wólka
Kosowska oraz nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2 i nr 42/14, położonych w obrębie
Marysin.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
ustalenia stawek tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego
na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno- wypoczynkowe.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że podjęcie niniejszej uchwały ma na celu
dostosowanie prawa miejscowego do zapisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach zgodnie z zapisem ustawy z dnia
11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Ustalenie stawek opłaty za
pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy jest konieczne do
wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne, którzy po wyłączeniu tych nieruchomości z gminnego systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi nie zawarli umów na odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotami świadczącymi tego typu
usługi. Uchwała w tej sprawie podjęta w dniu 23 listopada 2021 r. została częściowo
unieważniona przez organ nadzoru – Regionalna Izbę Obrachunkową.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
ustalenia stawek tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
3/ Przewodnicząca KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
ustalenia stawek tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
ustalenia stawek tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, ustalenia stawek tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego
na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem, jednak
żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
6/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 589/XLVIII/2022 z dnia 24 marca 2022 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, ustalenia stawek tej opłaty oraz
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez
właścicieli nieruchomości.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest

podyktowane koniecznością dostosowania dotychczas obowiązujących wzorów
deklaracji do zapisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o
odpadach. Zmiana treści w części G 3 poz. 66 wynika z określenia przez ustawodawcę
górnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
obowiązywania metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Zgodnie z art. 6j.
ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku czystości
i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach –
opłata ta nie może wynosić więcej niż 7.8% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Uchwała podjęta
na Sesji w dniu 23 listopada została unieważniona przez organ nadzoru – Regionalną
Izbę Obrachunkową w Warszawie.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez
właścicieli nieruchomości.
3/ Przewodniczący KPPR i U poinformował, że KPPR i U K. Klimaszewski pozytywnie
zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez
właścicieli nieruchomości.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez
właścicieli nieruchomości.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
6/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1, Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 590/XLVIII/2022 z
dnia 24 marca 2022 roku.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta M. Kania. Za-ca
Wójta M. Kania poinformował, że zmiana częstotliwości odbioru odpadów papieru

i tektury, w tym odpadów opakowaniowych z papieru i tektury ma na celu zwiększenie
ilości i poprawę jakości odbieranej frakcji papieru. Powinna też wpłynąć na częściowe
obniżenie
kosztów
zagospodarowania
strumienia odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych. Dodatkowym aspektem zwiększenia częstotliwości
odbierania tej frakcji odpadów jest odzyskanie znacznej części odpadów papieru
z odpadów zmieszanych, z których wydzielony w instalacji papier, nie może być
zaliczony do odzyskanych frakcji surowcowych ze względu na zanieczyszczenie.
Powinno to również zwiększyć możliwości uzyskania wymaganych poziomów odzysku
i recyklingu, do osiągnięcia których gminy są zobowiązane.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
6/Głosami: ZA: 14, PRZECIW:1, WSTRZYMUJĘ SIĘ:5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 591/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki imienne:
ZA (14) Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI,
Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI. PRZECIW (1) Tomasz FILIPOWICZ
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Małgorzata BOBROWSKA, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK,
Piotr OSIŃSKI, Dorota VASILOPOULOU. NIEOBECNI (1)Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.

Za-ca Wójta Gminy M. Kania poinformował, że zmiana uchwały jest konsekwencją
podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapis zmian w uchwale w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miny Lesznowola
oraz w załączniku do tej uchwały wynika ze wskazanej powyżej uchwały i ma na celu
odzyskanie znaczącej ilości odpadów papieru z innych frakcji odpadów komunalnych, co
powinno pomóc w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
określanego dla gmin na kolejne lata.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
3/ Przewodniczący KPPR i U poinformował, że KPPR i U pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lesznowola i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
6/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 592/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (19)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK GŁOSU (1)
Tomasz FILIPOWICZ. NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
29. 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., zmienioną uchwałą Nr 532/XLV/2021 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 21 grudnia 2021r.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz.
Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz poinformował, że zmiany związane są z potrzebą
dokonania modyfikacji w treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 532/XLV/2021 z dnia
21.12.2021 r., polegających na: przeredagowaniu zapisu poprzez m.in. usuniecie w 3.3.
„Planowane interwencje”, sformułowania „masażu leczniczego”, który nie był
uwzględniony w programie, który uzyskał pozytywna opinię Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia. Kolejna zmiana jest uaktualnienie w 3.3. „Planowane interwencje”
ustępu 2 w związku z rozpoczęciem obowiązywania, od dnia 1 lutego 2022 r
zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ostatnia zmiana to

przeformułowanie zapisów w 6.3 „Źródła finansowania celem uwzględnienia informacji,
że Gmina będzie podejmować kroki w celu pozyskania dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych dostępnych w kolejnych latach trwania programu.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany programu polityki
zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola”
na lata 2019-2023 przyjętego uchwalą Rady Gminy Lesznowola Nr 107/X/2019 z dnia
6 czerwca 2019r., zmienioną uchwałą Nr 532/XLV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia
21 grudnia 2021r.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie zmiany programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza
mieszkańców Gminy Lesznowola” na lata 2019-2023 przyjętego uchwalą Rady Gminy
Lesznowola Nr 107/X/2019 z dnia 6 czerwca 2019r., zmienioną uchwałą
Nr 532/XLV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 grudnia 2021 roku
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa
Radnych nie zabrał głosu w tej sprawie.
4/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 593/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 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., zmienioną uchwałą Nr 532/XLV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia
21 grudnia 2021
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. BRAK GŁOSU (1)
Tomasz FILIPOWICZ. NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lesznowola w 2022 roku.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta Gminy M. Kania poinformował, że program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola
w 2022 roku został opracowany na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt. Zadania, które będą realizowane przez Gminę w 2022 roku
w zakresie bezdomności zwierząt. Określone zostały w ww. programie. Projekt programu
został zaakceptowany przez : Powiatowego Lekarza Weterynarii, Zarząd Okręgowy
Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, Fundację Na Rzecz Zwierząt NIE-ZŁY PIES,
Fundację na rzecz zwierząt „Przytul Psa”, Fundacja Noga w Łapę, Fundację Rasowy
Kundel”, Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt Animal Rescue Poland.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lesznowola w 2022 roku.
3/ Przewodniczący KPP i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lesznowola w 2022 roku.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lesznowola w 2022 roku.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2022 roku i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał
głosu w tej sprawie.
6/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1, Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 594/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Lesznowola w 2022 r.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak, Wójt Gminy Lesznowola
M. J. Batycka - Wąsik i Za-ca Kierownika GOPS O. Druzd. Za - ca poinformował,
że od pierwszego kwartału 2022 roku zaczyna funkcjonować program wypłat
dodatków osłonowych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku
osłonowym.
Wykonywanie zadań wynikających z
przedmiotowej ustawy
powierzono Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmian do statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli umożliwiających realizację tych zadań.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lesznowoli i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1, Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 595/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego
„Korpus Wsparcia dla Seniorów” w gminie Lesznowola na rok 2022.
1/Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka - Wąsik, poinformowała, że program „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie
stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, oraz jest elementem polityki
społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze
względu na wiek oraz stan zdrowia. Program wykorzystuje pojawiające się wciąż nowe
technologie, w tym m.in. dostęp do nowych narzędzi wspomagających opiekę nad
seniorami. Obecne rozwiązania dają możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób
starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu.
Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej
samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby
ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Realizacja programu obejmuje
swoim zakresem dwa moduły: Moduł I, angażujący do jego realizacji wolontariuszy,
w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących
codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Moduł II, mający na celu poprawę
bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu
zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Gmina może
otrzymać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację działań
po przyjęciu programu osłonowego zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy
społecznej.
1/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przyjęcia programu
osłonowego „Korpus Wsparcia dla Seniorów” w gminie Lesznowola na rok 2022.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia dla Seniorów” w gminie
Lesznowola na rok 2022 i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym projektem,
jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
3/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 696/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus
Wsparcia dla Seniorów” w gminie Lesznowola na rok 2022.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2022-2026.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik poinformowała, że w związku ze zmianami w ustawie
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi wprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie
ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, uchwalony przed dniem
1 stycznia 2022 r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, o którym mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do dnia uchwalenia
wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odpowiednio na podstawie
art. 4 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2022 r., i są finansowane na
dotychczasowych zasadach. Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza się na okres nie
dłuższy niż 4 lata.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał
głosu w tej sprawie.
4/Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 597/XLVIII/2022 z dnia
24 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2026.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
34. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII/R/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
1, Rada Gminy przyjęła Protokół Nr XLVII/R/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.
Wyniki imienne:
ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna
GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,

Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1) Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK.
35. Sprawy różne.
1. Radny Piotr Osiński zgłasza wniosek o wprowadzenie do budżetu inwestycji
pn. „ Projekt i budowa ul. Kolorowej w Mrokowie”. Koszt tej inwestycji to tylko
30 tyś zł.
2. Na powyższe pytanie odpowiedziała Przewodnicząca Rady Gminy B. Korlak,
stwierdzając, że wnioski do budżetu należy składać na Komisji Polityki Gospodarczej.
3. Radny Bartłomiej Soszyński wnioskuje o wycofanie ze sprzedaży gruntów w Mysiadle
z uwagi na inflację, która już się ukształtowała na poziomie 12 % bo to może
spowodować niepotrzebne straty.
4. Radny Grzegorz Gonsowski podziela zdanie swojego przedmówcy w kwestii
wycofania ofert sprzedaży gruntów w Mysiadle a także zwraca uwagę na fakt
przekraczania dozwolonej prędkości na ulicy Gazeli w Zgorzale i wnosi o interwencję.
5. Radny Jerzy Wiśniewski dziękuje Pani Wójt M. J. Batyckiej – Wasik i całemu Zarządowi
wraz z pracownikami za udzieloną pomoc uchodźcom z Ukrainy, która jest bardzo
dobrze zorganizowana.
6. Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik zwraca uwagę na bardzo duży wkład pracy
włożony przez Zespół Zarządzania Kryzysowego.
7. Radna Marta Maciejak zwraca uwagę na prace na ulicy Przyleśnej, które aktualnie
stanęły. Kiedy zostaną wznowione bo Mieszkańcy chcieliby wiedzieć kiedy będą
mogli korzystać z nowej nakładki na jezdni.
8. Za-ca Wójta M. Wilusz w odpowiedzi na powyższe pytanie stwierdził, iż zakończenie
prac to kwestia najbliższych dni bo obliguje Wykonawcę podpisana umowa.
9. Za-ca Wójta M. Kania kieruje apel do Mieszkańców Gminy aby składali deklarację
dotyczące źródeł ciepła, gdyż termin upływa z dniem 30 czerwca. Informuje,
że wszelkie informacje na ten temat są dostępne w Referacie Urbanistyki
i Planowania oraz na stronie Gminy w zakładce dla Mieszkańców.
36. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
1. Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola uroczyście zamknęła XLVIII Sesję.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Protokołowała: Anna Baron
Przygotowano przy pomocy program e-Sesji.

