BRG. 0002.XLIX.2022

Protokół Nr XLIX/R/2022
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 28 kwietnia 2022r.
1. Przewodnicząca RG Bożenna Korlak otworzyła XLIX Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Obrady rozpoczęto 28 kwietnia 2022 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:35 tego samego
dnia. Nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad pełniła Pani mecenas
Teresa Piekarczyk.
Sesja odbyła się w trybie on-line.
W posiedzeniu wzięło 21 członków:
Obecni:
1. Małgorzata BOBROWSKA
2. Konrad BOROWSKI
3. Tomasz FILIPOWICZ
4. Justyna GAWĘDA
5. Grzegorz GONSOWSKI
6. Łukasz GROCHALA
7. Krzysztof KLIMASZEWSKI
8. Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
9. Bożenna KORLAK
10. Grzegorz KWIATKOWSKI
11. Anna LASEK
12. Krzysztof ŁUPIŃSKI
13. Magdalena ŁYSZCZ
14. Marta MACIEJAK
15. Izabela MAŁEK
16. Bożena OBŁUCKA
17. Piotr OSIŃSKI
18. Mariusz SOCHA
19. Bartłomiej SOSZYŃSKI
20. Dorota VASILOPOULOU
21. Jerzy WIŚNIEWSKI
Przewodnicząca RG B. Korlak ogłosiła godzinną przerwę w obradach.
Po przerwie obrady wznowiono
2. Stwierdzenie prawomocności porządku obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak stwierdziła, iż na sali obrad obecnych jest 21 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 sesji zostały
przekazane Radnym do wiadomości w terminie określonym w Statucie Gminy.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 8 marca 2022r. do 11
kwietnia 2022 r.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034,
c) upoważnienia Wójta Gminy Lesznowola do dokonywania zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Lesznowola oraz dokonywania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2022-2034,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie (obszar położony pomiędzy ul.
Arakową, ul. Dawidowską oraz północną granicą gminy Lesznowola),
e) cofnięcia skargi wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku
Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2021 r., syg.akt VII SA/WA
655/21 w sprawie skargi Trimeko sp. z o.o.k. z siedzibą w Piasecznie na uchwałę Rady
Gminy Lesznowola z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr 92/VIII/2019 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa
Iwiczna (teren przy ulicy Mleczarskiej) (Dz. U. Woj. Maz. poz. 7475),
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu gruntu o pow. 10m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 1/250, będącego własnością Gminy Lesznowola, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło,
g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 1/250, będącego własnością Gminy Lesznowola, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło,
h) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 1/250, będącego własnością Gminy Lesznowola, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło,
i) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 1/250, będącego własnością Gminy Lesznowola, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło,
j) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 1/250, będącego własnością Gminy Lesznowola, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło,
k) wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/6 i nr
57/9, położonej w obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej,
l) wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 60/3,
położonej w obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej,
m) wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło na umieszczenie infrastruktury technicznej,

n) wyrażenia zgody na bycie, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika
wieczystego, prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/3, obręb
Janczewice.
o) Określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola,
p) Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy,
q) nadania nazwy drodze – ul. Bukietowa – Marysin,
r) nadania nazwy drodze – ul. Nagietków – Nowa Wola.
7. Stanowisko Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany przepisów prawa w zakresie
ponoszenia przez gminy kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz
możliwości egzekwowania tych opłat.
8. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/R/2022 z dnia 24 marca 2022r.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2/ Zastępca Wójta Gminy M. Kania wnosi o wprowadzenie do porządku obrad Sesji:
a) opinia projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o
dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
b) opinia projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 1/281, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina
Lesznowola.
3/ Głosami: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt.2a.
Wyniki imienne:
ZA (21)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
4/ Głosami: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt.2b.
Wyniki imienne:
ZA (21)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
Projekt uchwały w sprawie opinia projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na
złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji został wprowadzony do
porządku jako pkt.6s, Projekt sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w

ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 1/281, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina
Lesznowola został wprowadzony do porządku jako pkt. 6t.
5/ Głosami: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy przyjęła porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami.
Wyniki imienne:
ZA (21)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 8 marca 2022r. do 11
kwietnia 2022r.
1/ Sprawę Przedstawiły Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka - Wąsik.
Wójt Gminy poinformowała, iż w okresie od 8 marca 2022 r. do 11 kwietnia 2022r.podjęła
31 zarządzeń w bieżących sprawach gminy.
podjęła 22 Zarządzenia w bieżących sprawach gminy.
2/ Radny J. Wiśniewski wnioskuje o nieodczytywanie treści Zarządzeń, ponieważ każdy z
zainteresowanych Radnych mógł się zapoznać z ich treścią w Biurze Rady Gminy.
3/ Głosami: ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt.2.
Wyniki imienne:
ZA (14)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Mariusz SOCHA, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1) Dorota VASILOPOULOU
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Justyna GAWĘDA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Anna LASEK,
Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI
BRAK GŁOSU (1) Grzegorz KWIATKOWSKI
4/ Głosami: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy Lesznowola za okres od 8 marca 2022 do
11 kwietnia 2022r.
Wyniki imienne:
ZA (21)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach
podejmowanych w okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż w okresie między sesjami podejmowała
działania związane z pracą Rady Gminy oraz sprawami mieszkańców Gminy.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały RG 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 przedstawiła planowane zmiany w budżecie gminy:
Zwiększenie planu dochodów w dziale 600- Transport o kwotę 201.271zł., w dziale 700Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 306.700zł. w dziale 710-działalność usługowa o kwotę
2.583zł, w dziale 750-administracja publiczna o kwotę 126.914zł, w dziale 754bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż o kwotę 100.000zł, w dziale 756-dochody od osób
prawnych, osób fizycznych o kwotę 200.000zł, w dziel 758 -różne rozliczenia o kwotę
392.458zł, w dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę 119.815zł, w dziale 851-ochrona
zdrowia o kwotę 100.000zł, w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę
1.062.282zł., w dziale 855-rodzina o kwotę 1.000zł. , w dziale 900-gospodarka komunalna i
ochrona środowiska o kwotę 134.592zł, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę – 46.594zł, w dziale 926 kultura fizyczna o kwotę 8.654zł.Zmniejszenie planu
dochodów: w dziale 600 transport i łączność o kwotę 195.972zł, w dziale 801 oświata i
wychowanie o kwotę 500.000zł. Zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rolnictwo i
łowiectwo o kwotę 435.000zł., w dziale 600 transport i łączność o kwotę 13.302zł, w dziale
działalność usługowa o kwotę 11.260zł., w dziel 750 administracja publiczna o kwotę
1.508.470zł., w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż o kwotę 486.000zł., w dziele
801 oświata i wychowanie o kwotę 246.100zł w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę
1.063.626zł, w dziale 852 – pomoc społeczna o kwotę 50.000zł., w dziale 853- pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.062.282zł.- wydatki przeznaczone na pomoc
dla uchodźców z Ukrainy, w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
3.470.514zł.,w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 120.000zł.,w
dziale 926-kultura fizyczna i sport o kwotę 118.200zł. Zmniejszenie planu wydatków: w dziale
700 gospodarka mieszkaniowa o kwotę – 44.000zł., w dziale 750 administracja publiczna o
kwotę 972.286zł, w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. O kwotę 230.000zł.,
w dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę 57.200zł, w dziale 853 pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej o kwotę 197.226zł., w dziale 900 gospodarka komunalna i
ochrona środowiska o kwotę 6.801zł, w dziale 921kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 5.000zł. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 4.182.414zł. Zwiększa się
przychody budżetu gminy o kwotę 4.182.414. 863.626zł z niewykorzystanych środków z
Polityki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 3.318.788zł z niewykorzystanych
środków z Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
2/ Skarbnik Gminy M. Sulimowicz wnosi o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2022r. poprzez: Zwiększenie
deficytu budżetu o kwotę 6.055.000zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.055.000zł w
tym: w dziele 600 transport i łączność o kwotę 5.300.000zł.w rozdz. 60016 Drogi publiczne
gminne § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 2.000.000zł na zadanie
pn. „ Wola Mrokowska – budowa ul. Wąskiej, 1.900.000zł. wprowadza się zadanie pn. „ Nowa
Iwiczna – Budowa kanalizacji deszczowej w ul Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul.
Spacerowej II etap”, 1.400.000zł. wprowadza się zadanie pn. „ Magdalenka, Łazy –
Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej”. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa o
kwotę 600.000zł. w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 –
wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: 200.000zł na zadanie pn.” WPF – Nowa Wola – Zakup
nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej”,
200.000zł wprowadza się zadanie pn. „ WPF – Stefanowo – Zakup nieruchomości oznaczonej
nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej”. W dziele 801oświata i wychowanie o kwotę
150.000zł w rozdz. 80104 – przedszkola § 6050-wydatki inwestycyjne wprowadza się zadanie
pn. „ Wólka Kosowska – Budowa placu zabaw”. W dziale 900 gospodarka komunalna i

ochrona środowiska o kwotę 5.000zł. w rozdz. 90095 pozostała działalność § 6030 –
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych wprowadza się zadanie pn. Wniesienie
wkładu do spółki pn. „ Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.”
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała , iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022
wraz z wprowadzonymi autopoprawkami.
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek wnosi o wyłączenie z autopoprawek do budżetu na rok
2022 zadania pn. „ Wola Mrokowska – Budowa ul. Wiejskiej”.
4/ Głosami: ZA: 6, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy nie przyjęła wniosku określonego w ppkt.3.
Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz GONSOWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Anna LASEK, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Dorota VASILOPOULOU
PRZECIW (14)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz KWIATKOWSKI
5/ Głosami: ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy przyjęła autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2022r. określone w
ppkt.2.
Wyniki imienne:
ZA (16)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)
Marta MACIEJAK
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Konrad BOROWSKI, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Izabela MAŁEK
6/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy
Lesznowola w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął
7/ Głosami: ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 598/XLIX/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2022 wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Wyniki imienne:
ZA (16)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)

Marta MACIEJAK
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Konrad BOROWSKI, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Izabela MAŁEK
7. Rozpatrzenie projektu uchwały RG 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 przedstawiła proponowane zmiany do ww projektu uchwały
RG. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 275.944.725zł do kwoty 280.725.062zł. tj. o
kwotę 4.780.337zł. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 287.320.018zł do kwoty
296.282.769zł tj. o kwotę 8.962.751zł. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę
4.182.414zł.
2/ Skarbnik Gminy M. Sulimowicz wnosi o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034
poprzez: W zał. Nr 1 urealnienie planu wydatków bieżących i majątkowych. W zał. Nr 2wykaz przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany.
W poz. 1.3.2.28 wprowadza się zadanie pn. „ Marysin – zakup nieruchomości oznaczonej nr
12/23 na cele infrastruktury społecznej. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady
wynoszą 2.500.000zł.W poz. 1.3.2.43 wprowadza się zadanie pn. „ Nowa Wola – zakup
nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1,271/1 na cele infrastruktury społecznej” Okres
realizacji 2022-2023. Łączne nakłady wynoszą 400.000zł. W poz. 1.3.2.56 wprowadza się
zadanie pn. „ Stefanowo zakup nieruchomości na cele infrastruktury społecznej”. Okres
realizacji 2022-2024. Łączne nakłady wynoszą 8.700.000zł. W poz. 1.3.2.61 wprowadza się
zadanie pn. „ Wilcza Góra- Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej. Okres realizacji
2022-2023. Łączne nakłady wynoszą 90.000zł.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na
lata 2022-2034 wraz z autopoprawkami.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy przyjęła autopoprawki do projektu uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)
Marta MACIEJAK
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2021 – 2034 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 599/XLIX/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034 wraz z przyjętymi
autopoprawkami.

Wyniki imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)
Marta MACIEJAK
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Konrad BOROWSKI, Łukasz GROCHALA
BRAK GŁOSU (1) Dorota VASILOPOULOU
8. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Lesznowola do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Lesznowola oraz dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła w.w projekt uchwały RG.
godnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa, organ stanowiący może upoważnić wójta do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji
budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu
jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub
zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej
jednostki.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lesznowola do dokonywania
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lesznowola oraz dokonywania zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały Rady
Gminy Lesznowola w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2021 – 2034 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 600/XLIX/2022 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Lesznowola do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Lesznowola oraz dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz GROCHALA
BRAK GŁOSU (2)
Grzegorz KWIATKOWSKI, Dorota VASILOPOULOU
9. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Zamienie ( obszar położony pomiędzy ul. Arakową, ul. Dawidowską oraz
północną granicą gminy Lesznowola).
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił w.w projekt uchwały RG. Projekt uchwały RG
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie, wynika z potrzeby zmiany
parametrów i wskaźników miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
umożliwiających lokalizację stacji benzynowej.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie
( obszar położony pomiędzy ul. Arakową, ul. Dawidowską oraz północną granicą gminy
Lesznowola).
3/ Radny G. Gonsowski wyraził obawy w kwestii rozwiązań komunikacyjnych w Zamieniu w
chwili powstania stacji benzynowej.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski zwrócił uwagę na fakt, iż przedmiotowy projekt
uchwały określa wszczęcie procedury planistycznej. Wszelkie uwagi będą uwzględniane w
momencie wyłożenia planu dla określonego w projekcie obszaru.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie ( obszar położony pomiędzy
ul. Arakową, ul. Dawidowską oraz północną granicą gminy Lesznowola) jednak żaden z
Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 601/XLIX/2022 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Zamienie ( obszar położony pomiędzy ul. Arakową, ul.
Dawidowską oraz północną granicą gminy Lesznowola).
Wyniki imienne:
ZA (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
PRZECIW (2)
Grzegorz GONSOWSKI, Marta MACIEJAK
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Anna LASEK, Izabela MAŁEK
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
10. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie cofnięcia skargi wniesionej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2021r., syg. akt VII SA/Wa 655/21 w sprawie ze
skargi Trimeko sp. z o.o. k. z siedzibą w Piasecznie na uchwałę Rady Gminy
Lesznowola z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr 92/VIII/2019 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Nowa Iwiczna ( teren przy ulicy Mleczarskiej)
( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7475).
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały RG. Projekt uchwały RG
w sprawie cofnięcia skargi wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ze skargi
Trimeko sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Piasecznie na uchwałę Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr 92/VIII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
(teren przy ulicy Mleczarskiej) wynika z odstąpienia przez firmę Trimeko sp. z o.o. sp. k.
z siedzibą w Piasecznie od odszkodowania za spadek wartości nieruchomości na
podstawie art. 36. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie cofnięcia skargi wniesionej do Naczelnego
Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12
sierpnia 2021r., syg. akt VII SA/Wa 655/21 w sprawie ze skargi Trimeko sp. z o.o. k. z
siedzibą w Piasecznie na uchwałę Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr
92/VIII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna ( teren przy ulicy Mleczarskiej) ( Dz.
Urz. Woj. Maz. poz. 7475).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie cofnięcia
skargi wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2021r., syg. akt VII SA/Wa 655/21 w sprawie ze skargi
Trimeko sp. z o.o. k. z siedzibą w Piasecznie na uchwałę Rady Gminy Lesznowola z dnia
25 kwietnia 2019r. Nr 92/VIII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
( teren przy ulicy Mleczarskiej) ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7475) i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
4/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 602/XLIX/2022 w sprawie cofnięcia skargi wniesionej
do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2021r., syg. akt VII SA/Wa 655/21 w sprawie ze
skargi Trimeko sp. z o.o. k. z siedzibą w Piasecznie na uchwałę Rady Gminy
Lesznowola z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr 92/VIII/2019 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Nowa Iwiczna ( teren przy ulicy Mleczarskiej) ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7475).
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1) Dorota VASILOPOULOU

11. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 10m2,
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta przedstawił ww. projekt uchwały RG. Oddanie dotychczasowemu
dzierżawcy gruntu o pow. 10m2, stanowiącego część nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 1/250, stanowiącej własność Gminy Lesznowola,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło jest zgodne z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy. Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata, której przedmiotem jest ten sam grunt, który był poprzedzony umową dzierżawy, Rada
Gminy może wyrazić zgodę na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 10m2, stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 10m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 10m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 603/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 10m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr
1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
12. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 ,
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Oddanie dotychczasowemu

dzierżawcy gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 1/250, stanowiącej własność Gminy Lesznowola,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło jest zgodne z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy. Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata, której przedmiotem jest ten sam grunt, który był poprzedzony umową dzierżawy, Rada
Gminy może wyrazić zgodę na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 604/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr
1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
13. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2,
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Oddanie dotychczasowemu
dzierżawcy gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 1/250, stanowiącej własność Gminy Lesznowola,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło jest zgodne z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy. Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata, której przedmiotem jest ten sam grunt, który był poprzedzony umową dzierżawy, Rada

Gminy może wyrazić zgodę na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 605/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr
1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
14. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2
,stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Oddanie dotychczasowemu
dzierżawcy gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 1/250, stanowiącej własność Gminy Lesznowola,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło jest zgodne z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy. Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata, której przedmiotem jest ten sam grunt, który był poprzedzony umową dzierżawy, Rada
Gminy może wyrazić zgodę na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 606/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 18m2 ,stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr
1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
15. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2
,stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Oddanie dotychczasowemu
dzierżawcy gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 1/250, stanowiącej własność Gminy Lesznowola,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło jest zgodne z wnioskiem dotychczasowego
dzierżawcy. Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata, której przedmiotem jest ten sam grunt, który był poprzedzony umową dzierżawy, Rada
Gminy może wyrazić zgodę na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy
Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 , stanowiącego część
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy

Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 607/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o
pow. 18m2 ,stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr
1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
18. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/6 i nr 57/9, położonej w obrębie
Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. kania.
Zastępca Wójta przedstawił ww. projekt uchwały RG. Projekt uchwały RG dotyczy
wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 57/6 i nr 57/9,
położonej w obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej na rzecz Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., polegającej na udostępnieniu Spółce gruntu na budowę
gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE o długości L=127,5,0m, na czas istnienia urządzeń.
Powyższe podyktowane jest potrzebą budowy gazociągu średniego ciśnienia zgodnie z
wnioskiem inwestora.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie
części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 57/6 i nr 57/9, położonej w obrębie Mroków na umieszczenie
infrastruktury technicznej.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 57/6 i nr 57/9, położonej w obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury
technicznej.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/6 i nr 57/9, położonej w
obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.

5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 608/XLIX/2022 wyrażenia zgody na odpłatne
udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/6 i nr 57/9, położonej w obrębie
Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
17. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 60/3, położonej w obrębie Mroków na
umieszczenie infrastruktury technicznej.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta przedstawił ww. projekt uchwały RG. Projekt uchwały RG dotyczy wyrażenia
zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 60/3, położonej w obrębie Mroków
na umieszczenie infrastruktury technicznej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
polegającej na udostępnieniu Spółce gruntu na budowę gazociągu średniego ciśnienia Ø90PE
o długości L=10,0m, na czas istnienia urządzeń. Powyższe jest podyktowane potrzebą budowy
gazociągu średniego ciśnienia zgodnie z wnioskiem inwestora.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie
części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 60/3, położonej w obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury
technicznej.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 60/3, położonej w obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przestawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 60/3, położonej w obrębie
Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej i zaproponowała dyskusję, jednak
żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 609/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 60/3, położonej w
obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita

KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
18. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło na umieszczenie infrastruktury technicznej.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta przedstawił ww. projekt uchwały RG. Projekt uchwały RG dotyczy
wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło na umieszczenie infrastruktury technicznej na rzecz
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o., polegającej na
udostępnieniu Spółce gruntu na budowę sieci wodociągowej o średnicy DN80mm i długości
L=5,34m zakończonej hydrantem, na czas istnienia urządzeń. Powyższe wynika z potrzeby
budowy sieci wodociągowej zakończonej hydrantem zgodnie z wnioskiem inwestora.
2/ Przewodnicząca KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie
części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/264, położonej w obrębie KPGO Mysiadło na umieszczenie
infrastruktury technicznej.
3/ Przewodniczący KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków nr 1/264, położonej w obrębie KPGO Mysiadło na umieszczenie infrastruktury
technicznej.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, położonej w obrębie
KPGO Mysiadło na umieszczenie infrastruktury technicznej i zaproponowała dyskusje nad
przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 610/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło na umieszczenie infrastruktury technicznej.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Grzegorz KWIATKOWSKI, Dorota VASILOPOULOU

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w
drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 40/3, obręb Janczewice.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Sprzedaż nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 40/3, o pow. 0,0252 ha, położonej w obrębie
Janczewice, zgodna jest z wnioskiem użytkownika wieczystego. Z dniem zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości wygaśnie, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo
użytkowania wieczystego.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 40/3, obręb Janczewice.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej na
rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/3, obręb
Janczewice.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, prawa
własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/3, obręb Janczewice i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych
dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 611/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie,
w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 40/3, obręb Janczewice.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
20. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww. projekt uchwały RG. Zgodnie z art. 42 ust.7
pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela do kompetencji organu
prowadzącego należy określenie zasad udzielania oraz określenie rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów

i wicedyrektorów szkoły lub przedszkola oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze, a także nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Potrzeba podjęcia niniejszej
uchwały wynika ze zwiększonej ilości oddziałów w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola, a także powołanie w gminnych
przedszkolach stanowiska wicedyrektora. Sekretarz dodał, iż przedmiotowy projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 612/XLIX/2022 w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
21. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli do załatwienia indywidualnych
spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy przedstawił ww. projekt uchwały RG. Z dniem 12 marca 2022 r. weszła
w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa. Zgodnie z art. 13 tej ustawy każdemu podmiotowi,
w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy,
może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż na
okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W celu umożliwienia realizacji zadania przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lesznowoli koniecznym jest upoważnienie kierownika GOPS przez
Radę Gminy. Projekt uchwały przewiduje, że upoważnienie to wejdzie w życie z dniem
opublikowania podjętej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Taki tryb wejścia w życie wynika z nadzwyczajnej sytuacji wywołanej konfliktem zbrojnym

na Ukrainie i napływem obywateli tego kraju na terytorium Polski oraz konieczności
zapewnienia im natychmiastowego wsparcia.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lesznowoli do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
4/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 613/XLIX/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli do załatwienia indywidualnych
spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
22. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Nadanie nazwy - ul.
Bukietowa - drodze wewnętrznej, położonej w obrębie Marysin stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 7/26 jest zgodne z wnioskiem współwłaścicieli przedmiotowej drogi oraz z
art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze ul Bukietowa w
Marysinie.
3/ Przewodniczący KPS RG . J. Wisniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania
nazwy drodze ul. Bukietowa w Marysinie i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym
projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 614/XLIX/2022 w sprawie nadania nazwy drodze.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena

OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
23. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Nadanie nazwy ul.
Nagietków - drodze stanowiącej własność Gminy Lesznowola położonej w obrębie Nowa
Wola, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr; 252/3, 252/19, 252/32, 253/1, 254/2, 255/2,
256/4, 643/1 jest zgodne z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze ul. Nagietków w Nowej
Woli.
3/ Przewodniczący KPS RG . J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania
nazwy drodze ul. Nagietków w Nowej Woli i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym
projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 615/XLIX/2022 w sprawie nadania nazwy drodze.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
24. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Złożenie w formie aktu
notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się przez Gminę Lesznowola egzekucji
w myśl art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 13.970.798,79 zł
brutto co do obowiązku zwrotu SENA Spółka z o.o. z siedzibą w Jabłonowie kwoty
zapłaconej na rachunek bankowy Gminy Lesznowola tytułem zaliczki z przedwstępnej
umowy użytkowania nieruchomości zawartej aktem notarialnym Rep. A. 1015/2014 w dniu
29 września 2014 r. jest niezbędne do zawarcia porozumienia ze Spółką, na mocy którego
zostanie rozwiązana umowa przedwstępna, a Spółka zrzeknie się wpisanej w księdze
wieczystej WA1I/00032132/7 na jej rzecz hipoteki do kwoty 18.581.162,00 zł. oraz
roszczenia o zawarcie umowy użytkowania nieruchomości powstałej z podziału działki ewid.
Nr 1/249 objętej przedmiotową księgą.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o
dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym

poddaniu się egzekucji.
4/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym
poddaniu się egzekucji.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych
dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 616/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz GROCHALA
BRAK GŁOSU (1) Dorota VASILOPOULOU
26. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 1/281,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Sprzedaż w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid.1/281, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło, podyktowane jest potrzebą pozyskania środków finansowych do budżetu Gminy
na rok 2022 w celu realizacji między innymi nowych zadań inwestycyjnych.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr ewid. 1/281, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina
Lesznowola.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 1/281, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło, gmina Lesznowola.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid.
1/281, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 617/XLIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na

sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
ewid. 1/281, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
27. Stanowisko Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany przepisów prawa w
zakresie ponoszenia przez gminy kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy
społecznej oraz możliwości egzekwowania tych opłat.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak odczytała treść Stanowiska Rady Gminy Lesznowola w
sprawie zmiany przepisów prawa w Zakresie ponoszenia przez gminy kosztów pobytu
mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz możliwości egzekwowania tych opłat
Rada Gminy Lesznowola widzi potrzebę podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do
zmian w prawie polegających na umożliwieniu dochodzenia poniesionych przez gminę
wydatków z tytułu opłacania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej z masy
spadkowej. Zgodnie z art. 54 ust 1 ustawy o pomocy społecznej: Osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy
społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, a średni miesięczny koszt pobytu
w 2021 roku to kwota rzędu 4000-5000 zł. Zgodnie z art. 61 ust. 1-3 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.):
1.Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1)mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z
dochodów dziecka,
2)małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3)gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby
i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu
ponosi pełną odpłatność.
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1)mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2)małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą
w trybie art. 103 ust. 2:
a)w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest
wyższy niż 300%
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca
po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300%
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po
wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3)gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a
opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w
ust. 2.
2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę
w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a
opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.
2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2d. W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o
której mowa w art. 103 ust. 2, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu
pomocy społecznej ustala w drodze decyzji organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1
, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 103 ust. 2.
2e. W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy,
o której mowa w art. 103 ust. 2, oraz niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego
wywiadu środowiskowego, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy
społecznej ustala, w drodze decyzji, organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, w
wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą
wnoszoną przez mieszkańca domu i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane, o
których mowa w ust. 1 pkt 2.
2f. Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, o której mowa
w ust. 2e, ustala się proporcjonalnie do liczby osób obowiązanych do jej wnoszenia.
3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a,
z obowiązku opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, ustalonego w
decyzji lub umowie, o której mowa w art. 103 ust. 2, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z
której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wydatki gminy podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis
art.104 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio. W oparciu o art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
spoczywa na:
1)osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;
2)spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy
spadkowej;
3)małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy
społecznej - jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2,
w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z
pomocy społecznej. Powyższe przepisy umożliwiają gminie, która poniosła koszty związane
z pobytem mieszkańca w domu pomocy społecznej wystąpienie o zwrot wydatków, jakie
poniosła z tego tytułu, z masy spadkowej mieszkańca domu pomocy, pod warunkiem, że
spadkobierca przyjmie spadek i tylko w sytuacji, gdy spadkodawca (mieszkaniec dps) był
zobowiązany do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, a z tego
obowiązku się nie wywiązywał. Taka sytuacja ma miejsce niezwykle rzadko, gdyż osoba
kierowana do domu pomocy społecznej podpisuje zgodę na potrącania 70% jej świadczenia
przez ZUS (świadczenia emerytalno-rentowe) lub ośrodek pomocy społecznej (zasiłki stałe)
i raczej nie dochodzi do sytuacji, że należności za dom pomocy nie są pokrywane.
Opłaty wnoszone przez mieszkańców domów pomocy społecznej stanowią zazwyczaj
niewielką część całkowitych kosztów pobytu w placówce. I tak np. osoba z dochodem
1232,42 zł płaci 862,69 zł, a gmina dopłaca wówczas 3532,31 zł, gdyż pełny koszt pobytu
wynosi 4395 zł. Roczny koszt pobytu to dla gminy wydatek w wys. 42.387,72 zł. Jeśli
mieszkaniec domu pozostawi spadek, to niestety przepis art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy

społecznej nie upoważnia gminy do dochodzenia wydatków, jakie poniosła w sytuacji, gdy
opłata wnoszona przez mieszkańca nie wystarczała na pokrycie miesięcznego kosztu
utrzymania. Gminy nie mają zatem możliwości wystąpienia o zwrot kwoty różnicy między
kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną prze mieszkańca.
Kwestia ta wymaga uregulowania, gdyż z uwagi na bardzo wysokie kwoty odpłatności za
pobyt w domach pomocy społecznej (rosnących z każdym rokiem), kwoty te stanowią istotne
obciążenie dla budżetu gminy. Osoby kierowane do domów pomocy społecznej przebywają
w nich kilka, kilkanaście, a niekiedy kilkadziesiąt lat. Często są osobami samotnymi albo
takimi, których członkowie rodziny nie są w stanie ponosić odpłatności za ten pobyt. Osoby
te mają swój niewielki dochód, ale dysponują majątkiem w postaci mieszkania czy
nieruchomości. W świetle obowiązujących przepisów ich majątek przechodzi w ręce
spadkobierców, którzy nigdy nie partycypowali w opłatach za dom pomocy społecznej.
W roku 2021 Gmina Lesznowola ponosiła koszty pobytu w domach pomocy społecznej za
21 osób, wydatkując na ten cel 775.403 zł. Odpłatność dotyczy przede wszystkim sytuacji
osób samotnych lub sytuacji w których rodzina osoby umieszczonej w DPS nie jest w stanie
ponosić odpłatności. W roku 2020 Gmina Lesznowola wydatkowała 707.560 zł na
utrzymanie 18 osób, a w 2019 roku 525.402 zł dla 17 osób. Kwoty te są dużym obciążeniem
dla Gminy Lesznowola, a będą się zwiększały rokrocznie ze względu na rosnące koszty
utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i starzenie się społeczeństwa
powodujące większe zapotrzebowanie na usługi tego typu. W związku z powyższym Rada
Gminy Lesznowola prosi o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmian w
prawie polegających na umożliwieniu dochodzenia poniesionych przez gminę wydatków z
tytułu opłacania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej z masy spadkowej.
Stanowisko Rady Gminy Lesznowola jest zgodne ze stanowiskiem Rady Miejskiej w
Brwinowie z dnia 24 lutego 2022 r. Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała iż
powyższe Stanowisko zostanie przesłane : Prezydentowi RG, Premierowi RP, Posłom RP,
Senatorom RP oraz Samorządom.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
przedstawione Stanowisko.
3/ Przewodniczący KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
powyższe Stanowisko.
4/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała powyższe Stanowisko.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy przyjęła Stanowisko w sprawie zmiany przepisów prawa w zakresie
ponoszenia przez gminy kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz
możliwości egzekwowania tych opłat.
Wyniki imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
28. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/R/2022 z dnia 24 marca 2022r.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.

2/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy przyjęła protokoł Nr XLVIII/R/2022 z dnia 24 marca 2022r.
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
BRAK GŁOSU (1)
Dorota VASILOPOULOU
29. Sprawy różne.
1/ Radna M. Łyszcz poinformowała o projekcie pn. „ Paszport Lesznowola”, intencją
projektu jest promowanie różnorodnej aktywności na świeżym powietrzu m.in. rajdy
rowerowe i inne plenerowe imprezy. Radna M. Łyszcz zaprasza wszystkich Mieszkańców
gminy do wzięcia udziały w projekcie. Przedsięwzięcie potrwa do końca 2022roku.
2/ Radny G. Gonsowski poruszył sprawę związaną z harmonogramem prac budowlanych
ronda w Zgorzale. Ponadto uważa, iż należy wprowadzić do budżetu gminy 2022 ulicę
Wilgi w Zgorzale i budowę jej zrealizować w tym roku.
2/ Wiceprzewodniczący RG Ł. Grochala zwrócił uwagę na zły stan dróg w Łazach po
ułożeniu światłowodów.
3/ Zastępca Wójta M. Wilusz udzielił wyczerpujących odpowiedzi na sprawy określone w
ppkt. 2 i ppkt.3.
4/ Zastępca Wójta M. Kania zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie
konsultacji z Mieszkańcami Jastrzębca w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Jastrzębiec - część wsi Garbatka na Jastrzębiec – wieś.
Zgodnie z urzędowym wykazem miejscowości- miejscowość Jastrzębiec jest częścią wsi
Garbatka. Jednakże funkcjonuje ona niezależnie od Garbatki i zameldowane są w niej 143
osoby. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
ewidencji miejscowości – „ nie prowadzi się numeracji porządkowej ( adresowej) dotyczącej
części miejscowości”. Zatem w związku z potrzebą dostosowania rodzaju tej miejscowości
do obowiązujących przepisów prawa, powinniśmy wystąpić do właściwego ministra o
zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości z Jastrzębiec – część wsi Garbatka na
Jastrzębiec – wieś. Jednakże takie wystąpienie musi być poprzedzone przeprowadzeniem
konsultacji w niniejszym przypadku z mieszkańcami Jastrzębca. Jest to najprostsza forma
dostosowania nazwy wsi do przepisów ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i
obiektach fizjograficznych oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i
adresów. Zmiana ta nie spowoduje żadnych zmian istniejących adresów osób
zameldowanych i osób mieszkających na tym terenie. Przewidywana forma konsultacji to –
ankieta. Będzie to wynikało z zarządzenia Wójta Gminy, który zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Lesznowola Nr 522/XLIV/2021 z dnia 23 listopada został zobowiązany do
przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wybory ich formy.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0
Rada Gminy wyraziła zgodę na przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami
miejscowości Jastrzębiec w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
Jastrzębiec - część wsi Garbatka na Jastrzębiec - wieś.

Wyniki imienne:
ZA (18)
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
BRAK GŁOSU (3)
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
6/ Sekretarz Gminy J. Wysokiński poinformował, iż w konkursie Prezesa Urzędu
Statystycznego w Warszawie na najbardziej cyfrową Gminę Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Gmina Lesznowola zajęła II miejsce. Nagrodą
jest urządzenie wielofunkcyjne oraz 9 laptopów.
30. Przewodnicząca RG Bożenna Korlak zamknęła XLIX Sesję Rady Gminy
Lesznowola.
Protokołowała:
Iwonna Góra

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak
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