BRG.0002.L.2022

Protokół nr L/R/2022
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 26 maja 2022 r.
1.Przewodnicząca RG B. Korlak otworzyła L Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Obrady rozpoczęto 26 maja 2022 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 15:54 tego samego
dnia. Obsługę prawną pełniła Pani Mecenas Teresa Piekarczyk.
Sesja odbyła się w trybie on-line.
W posiedzeniu wzięło udział 20 członków.
Obecni:
1. Małgorzata BOBROWSKA
2. Konrad BOROWSKI
3. Tomasz FILIPOWICZ
4. Justyna GAWĘDA
5. Grzegorz GONSOWSKI
6. Łukasz GROCHALA
7. Krzysztof KLIMASZEWSKI
8. Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
9. Bożenna KORLAK
10. Grzegorz KWIATKOWSKI
11. Anna LASEK
12. Krzysztof ŁUPIŃSKI
13. Magdalena ŁYSZCZ
14. Marta MACIEJAK
15. Izabela MAŁEK
16. Bożena OBŁUCKA
17. Piotr OSIŃSKI
18. Mariusz SOCHA
19. Bartłomiej SOSZYŃSKI
20. Dorota VASILOPOULOU
21. Jerzy WIŚNIEWSKI
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, że w obradach uczestniczy 20 Radnych co
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji /lista obecności
stanowi jak wyżej/.

3. Przyjęcie porządku obrad.
1/ Przewodnicząca poinformowała, iż materiały dotyczące obrad sesji wraz z porządkiem
zostały przekazane Radnym do wiadomości w terminie określonym w Statucie Gminy
Lesznowola.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie L Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 12 kwietnia 2022 r.
do 12 maja 2022 r.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lesznowola za 2021 rok.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Lesznowola za 2021 rok.
8. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lesznowola wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy
Lesznowola za 2021 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej,
b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) dyskusja.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za 2021 rok.
11. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy
za 2021 rok.
12. 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 2022-2034,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu PAN Jastrzębiec (obszar położony na północ od
ul. Postępu, przy granicy z obrębem Wola Mrokowska),
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Janczewice,
e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I,
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów
nr.42/2, o pow.0,9191ha oraz nr 44/154, o pow. 0,0159 ha, położonej w obrębie PGR
i Radiostacja Łazy,
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, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w
obrębie KPGO Mysiadło,
h) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia
kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z
siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów,

i) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Mazowieckiego,
j) utworzenia nowych ciągów drogowych z istniejących dróg gminnych na terenie gminy
Lesznowola,
k) pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania
publicznego części drogi obręb Wólka Kosowska,
l) przystąpienia Gminy Lesznowola do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkole
marzeń – wsparcie dla uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Zamieniu z
Oddziałami w Zgorzale”,
m) przyjęcia programu „Złota Rączka dla seniorów 65+”w Gminie Lesznowola na
rok 2022,
n) nadania nazwy drodze – ul. Ametystowa – Łazy,
o) nadania nazwy drodze – ul. Nad Łączką – Podolszyn,
p) nadania nazwy drodze – ul. Niedźwiedzia – Lesznowola.
13. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/R/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie L Sesji Rady Gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak zwróciła się z pytaniem czy są jakieś wnioski lub uwagi do
proponowanego porządku posiedzenia.
4/ Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków i uwag.
5/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy przyjęła proponowany porządek obrad.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 12 kwietnia 2022 r. do 12
maja 2022 r.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik poinformowała, iż okresie od 12 kwietnia 2022 r. do 12
maja 2022 r. podjęła 23 Zarządzenia w bieżących sprawach gminy.
2/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy Lesznowola za okres od 12 kwietnia 2022 r.
do 12 maja 2022 r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, 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)
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż w okresie miedzy sesjami z grupą Radnych
uczestniczyła w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja oraz podejmowała
działania związane z pracą Rady Gminy i sprawami mieszkańców Gminy.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lesznowola za 2021 rok.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik poinformowała, iż na podstawie art. 28aa Wójt
Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Przedmiotowy dokument zawiera kompendium wiedzy dotyczący działań Wójta w 2021r. w
szczególności realizację priorytetów i uchwał określonych przez Radę Gminy. Wójt Gminy M.
J. Batycka –Wąsik wyczerpująco przedstawiła Raport o stanie Gminy. Gruntownie
przedstawiła działania i efekty w każdej sferze zadań samorządu min. w obszarach, ochrony
środowiska, gospodarki wodnej, gminnych dróg i ulic, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, odpadów komunalnych, lokalnego transportu, ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, wspierania rodzin, edukacji (szkoły, przedszkola), kultury – biblioteki, ośrodek
kultury, porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym
wyposażenia OSP, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, sportu i
rekreacji. Następnie Wójta Gminy w sposób syntetyczny przedstawiła całokształt gospodarki
budżetowej gminy. m.in. realizację dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych
dochodów podatkowych, realizację planu wydatków w szczególności zadań inwestycyjnych ,
wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Następnie Wójt
odniosła się do źródeł finansowania ze środków zewnętrznych ich pozyskiwania i
przeznaczania na zadania gminne. Wójt Gminy wskazała na realizację działań przypisanych
gminie związanych z wybuchem wojny na Ukrainie, co spowodowało masową emigrację
narodu ukraińskiego do Polski. Sytuacja ta zmieniła rzeczywistość i postawiła nowe wyzwania
dla Gmin. Podjęte zostały wszelkie starania, aby realizować wszystkie zadania Gminy dbając
jednocześnie o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Wójt Gminy wyeksponowała dane
demograficzne – ludność gminy , liczebność w odniesieniu do poszczególnych grup
wiekowych, osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy jak również przedstawiła
dokumenty strategiczne które są wskaźnikiem dla działalności organów samorządu. Wójt
Gminy M. J. Batycka-Wąsik podkreśliła specyfikę zarządzania gminy, która dynamiczne się
rozwija i stawia coraz to nowe wyzwania. Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik stwierdziła, iż
przedstawiony Raport pozwala stwierdzić , iż rok 2021 był kontynuacją realizacji Polityki
Zrównoważonego Rozwoju Gminy, której zasadniczym celem jest poprawa jakości życia
Mieszkańców. Wójta Gminy M. J. Batycka-Wąsik stwierdziła, iż dynamika rozwoju Gminy
Lesznowola determinuje Samorząd Gminy do podejmowania kolejnych, nowych wyzwań.
/szczegółowa treść raportu znajduje się na stronie internetowej Urzędy Gminy
www.lesznowola.eobip.pl /.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Lesznowola za 2021 rok.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, że zgodnie z art. 28 aa ust. 6 , ust. 7 i ust. 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: W debacie nad raportem o stanie
gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do
Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami Mieszkańców
Gminy Lesznowola. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który
została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Do debaty nad Raportem wpłynęło 10 zgłoszeń
mieszkańców.
2/ Radny J. Wiśniewski wnioskuje o ograniczenie limitu wypowiedzi do 10 min dla każdej
osoby biorącej udział w Debacie nad Raportem o stanie Gminy Lesznowola za 2021 rok.
3/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt. 2
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, 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
PRZECIW (1)
Dorota VASILOPOULOU
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
4/ Rozpoczęcie debaty:
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak zwróciła się do Mieszkańców, którzy zgłosili się do wzięcia
udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2021 rok z prośbą o zabieranie głosu
tylko w sprawie Raportu. Przewodnicząca poinformowała, iż Mieszkańcy będą zabierali głos
wg kolejności zgłoszeń.
1.Pan Karol Kuras - wieloletni mieszkaniec Zamienia w imieniu rodziców dzieci z
niepełnosprawnościami podziękował pracownikom Zespołu Placówek Oświatowych za
poświęcony czas, za sugestie rodziców , które są brane pod uwagę, wsparcie i organizację
dowożenia osób z niepełnosprawnościami. Za to, że dzieci bezpiecznie przewożone są do
szkoły i z powrotem na czas przekazywane są rodzicom. W swojej wypowiedzi odniósł się
również do działu bezpieczeństwa w szczególności ochrony przeciwpożarowej. Wyraził
podziw dla funkcjonowania i organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie
Gminy. Wiele gmin może brać przykład jak skutecznie organizować, finansować , nadzorować
i planować system ochrony przeciwpożarowej. Trzy jednostki OSP działające na terenie
Gminy są doskonale wyposażone w profesjonalny niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Jako mieszkaniec kibicuje jednostkom lokalnym aby ich organizacja, wyposażenie podążały
za dynamiką rozwoju gminy. Rozwój miejscowych zagrożeń znacznie przekracza ilość
pożarów. Jako mieszkaniec gminy ma marzenie aby jednostka w Zamieniu bardzo się
rozwijała w związku z rozwojem tej części gminy i wyspecjalizowała się w pożarach

budynków mieszkalnych oraz aby teren naszej gminy doposażyć w podnośnik, który służyłby
podczas miejscowych zagrożeń i zagrożeń związanych z silnymi wiatrami. Pan Karol Kuras
stwierdził, iż Gmina Lesznowola to gmina przyjazna dla mieszkańców i jako mieszkaniec czuję
się w niej bezpiecznie.
2. Pan Mateusz Jaszczuk absolwent szkół w Gminie i wieloletni mieszkaniec Magdalenki,
stwierdził, iż oświata w naszej gminie jest na bardzo wysokim poziomie. Wysokie nakłady na
edukację podejmowane przez gminę umożliwiają uzdolnionym uczniom rozwijanie swoich
pasji i zainteresowań zarówno sportowych jak i naukowych a uczniom o niższym statusie
materialnym dostęp do materiałów które by były dla nich niedostępne gdyby nie wsparcie
gminy. Wsparcie finansowe otwiera nowe możliwości w postaci m.in. możliwości udziału
w różnego rodzaju konkursach, projektach oraz wyjazdach edukacyjnych oraz pomaga
w osiąganiu sukcesów naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Każda zainwestowana
w edukację złotówka przynosi niewspółmiernie wysokie korzyści społeczne w przyszłości.
Wydatki poniesione na edukacje są w pełni zasadne.
3. Pan Krzysztof Kaźmierczak podziękował Zarządowi Gminy z P. Wójt na czele za
przykładanie szczególnej wagi do krzewienia wiedzy historycznej i utrwalanie patriotyzmu
w społeczeństwie naszej Gminy. Organizowanie corocznych uroczystości związanych ze
świętami narodowymi jest działaniem, które z jednej strony integruje mieszkańców, łączy
uczuciowo i spaja w całość narodową, z drugiej strony uświadamia zwłaszcza młodemu
pokoleniu jakie są jego korzenie dlaczego stanowią jedność, co je łączy bez względu na
indywidulane zainteresowania, zdolności i upodobania. Pan K. Kaźmierczak zwrócił uwagę na
dynamiczny rozwój w Gminie: wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, dróg, ulic
nowych szkół oraz rozwijające się na terenie Gminy działalności: przedsiębiorstw, przemysłu,
deweloperów. To wszystko sprawia że Gmina znajduje się na wysokim poziomie rozwoju.
Im większy rozwój jest widoczny wokół tym większe potrzeby wyrastają do realizacji przed
lokalnymi samorządowcami. Pan K. Kaźmierczak życzył aby władzom naszej gminy nadal nie
brakowało sił, środków i inwencji do realizacji ambitnych zamierzeń.
4. Pan Przemysław Abram stwierdził, iż Raport nie spełnia jego oczekiwań w obszarze danych
demograficznych. Zabrakło danych w rozbiciu na wiek, liczbę dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym, studentów w poszczególnych sołectwach. Zwrócił uwagę na dysproporcje w
Zgorzale w zakresie budowy infrastruktury drogowej. Poruszył sprawę możliwości
uruchomienia publicznego żłobka lub zwiększenia dopłaty za korzystanie z prywatnych
żłobków oraz przedłużenia komunikacji – Linii „L” i ZTM do osiedli w Zgorzale.
5. Pan Konrad Tkaczyk – Sołtys Sołectwa Zgorzała – przedstawił prezentację dotyczącą:
terenów zielonych i rekreacji; infrastruktury drogowej i pieszej oraz rozwoju placówek
oświaty w Lesznowoli. Zdaniem Pana Sołtysa w Raporcie zabrakło piramidy demograficznej.
Podkreślił, iż brakuje konsultacji społecznych dotyczących inwestycji drogowych, oraz analiz
porównawczych kosztów inwestycji. Zdaniem Pana Sołtysa istnieje problem, braku
kanalizacji deszczowej, która skutecznie obniżyłaby interwencje OSP.
6. Pani Stanisława Kondracka mieszkanka Mysiadła i Przewodnicząca Rady Seniorów w
Gminie Lesznowola stwierdziła, iż Gmina Lesznowola liczy 4500 seniorów 60+ co stanowi
15% ogółu społeczeństwa. Najwięcej Seniorów mieszka we wschodniej części Gminy,
najmniej w zachodniej. Pani S. Kondracka stwierdziła, iż rok 2021 był dla Seniorów dobrym
rokiem. Gmina dbała i dba o potrzeby Seniorów, organizowanych było wiele spotkań, imprez,
szkoleń. W ramach poprawy dostępności usług publicznych dla Seniorów został powołany
mobilny urzędnik, który pomaga w realizacji spraw urzędowych w miejscu zamieszkania
(teren Gminy Lesznowola). Ponadto w 2021 r. został powołany Koordynator Polityki

Senioralnej, który ściśle współpracuje z Lesznowolską Radą Seniorów.
7. Pani Kamila Jończyk – Piskorska stwierdziła, iż Raport stanowi spójny i usystematyzowany
dokument, obrazujący działania gminy, które podejmowane były w 2021 roku. Pani K.
Jończyk-Piskorska podziękowała za ogrom pracy włożonej przy zmianach miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego które eliminują zabudowę intensywną.
8. Pan prof. Jerzy Nowosielski wieloletni mieszkaniec Mysiadła zwrócił uwagę na dynamikę w
sferze rozwoju kultury i sztuki. Działalność kulturalna Gminy dostrzegana jest w wielu
środowiskach. Mieszkańcy mile są zaskoczeni krzewieniem kultury i sztuki poprzez
organizowanie licznych wernisaży, wystaw, koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów,
konkursów. Ma to szeroki wydźwięk nie tylko w naszym lokalnym społeczeństwie ale również
poza nim.
2/ Radna M. Maciejak podziękowała za przygotowanie Raportu i stwierdziła że jest to bardzo
dobrze przygotowany Raport, na wysokim poziomie. Jest bardzo ciekawą lekturą wydarzeń i
procesów, które dzieją się na terenie naszej gminy.
3/ Radny K. Łupiński stwierdził, iż Raport jest bardzo dokładnym i profesjonalnym
dokumentem. Radny K. Łupiński jest również pełen uznania za podejmowanie licznych
działań wspierających pracowników oświaty. Zwrócił szczególną uwagę na działania
podejmowane w szeroko pojętej polityce oświatowej, która prowadzona jest z widocznymi
efektami.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż 2 osoby nie wzięły udziału w debacie w
związku z powyższym została wyczerpana lista osób, które zgłosiły się do debaty nad
Raportem o stanie Gminy za 2021 rok.
5/ Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik odnosząc się do przedmówców, stwierdziła, iż Raport
jest zbiorem najistotniejszych faktów dotyczących gminy. W kwestii budżetu i inwestycji Wójt
stwierdziła, że możliwości budżetowe są ograniczone. W zakresie inwestycji należy kierować
się priorytetami. Jest wiele zadań inwestycyjnych jak np. dokończenie budowy szkoły w
Mysiadle, zakup gruntów pod budowę nowych obiektów oświatowych w części zachodniej
gminy, budowa i modernizacja dróg gminnych. Sytuacja budżetowa wymaga zrozumienia,
cierpliwości i wspólnego zgodnego działania na rzecz Gminy. Wójt Gminy M. J. Batycka –
Wąsik podziękowała wszystkim Mieszkańcom biorącym udział w debacie za cenne uwagi i
spostrzeżenia.
8. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lesznowola wotum zaufania.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła ww projekt uchwały. Zgodnie z art. 28 aa ust.1
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy, co roku, w terminie
do 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie Gminy”. Przedmiotowy dokument
zawiera kompendium wiedzy dotyczącej działań Wójt w 2021 roku, a w szczególności
realizację priorytetów i uchwał określonych przez Radę Gminy. Po dokonaniu analizy
„Raportu” Rada Gminy stwierdza, iż głównym działaniem Wójt Gminy w 2021 r. była
kontynuacja realizacji Polityki Zrównoważonego Rozwoju Gminy, której celem jest
podnoszenie jakości życia Mieszkańców.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lesznowola wotum zaufania.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lesznowola wotum zaufania.
4/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lesznowola wotum
zaufania.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Lesznowola wotum zaufania i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 618/L/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Lesznowola wotum zaufania.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy
Lesznowola za 2021 rok:
1/ Sprawę przedstawiły Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przestawiła kluczowe informacje dotyczące finansów Gminy
Lesznowola. Skarbnik stwierdziła, iż za nami trudny rok pełen wyzwań i ograniczeń
finansowych, niemniej jednak Samorząd Gminy na czele z Radą Gminy starał się osiągnąć
wyznaczone cele i zaspokoić potrzeby mieszkańców. Skarbnik Gminy M. Sulimowicz
podkreśliła, iż nie było to proste ze względu na ograniczane, kolejny rok z rzędu dochody
bieżące przy jednoczesnym dynamicznym wzroście wydatków bieżących. Dochody wykonane
wyniosły 317.089.589,33 zł. Dochody własne: 184.256.175,11 zł stanowią 58,11%
wykonanych dochodów gminy, subwencje 64.390.431 zł która stanowi 20,31% wykonanych
dochodów gminy, dotacje: 68.442.983,22 zł tj. 21,58% wykonanych dochodów gminy.
Skarbnik Gminy przedstawiła strukturę wykonania wydatków: wydatki ogółem wyniosły
312.074.764,58 zł., wydatki bieżące: 283.830.740,26 zł tj. 90,95% wykonanych wydatków
gminy i wydatki majątkowe: 28.244.024,32 zł tj. 9,05% wykonanych wydatków gminy.
Skarbnik podkreśliła iż wśród wydatków największą cześć generuje oświata i wychowanie
oraz edukacyjna opieka wychowawcza (46,34%). Budżet w roku 2021 zamknął się nadwyżką
w wysokości 5.014.824,75 zł przy zaplanowanym deficycie przez Radę Gminy w wysokości
12.612.886 zł.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła treść Uchwały Nr 3.e./223/2022 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2022 roku w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznowola sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu za rok 2021. Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych art. 267 ust. 3
ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala co następuje: Pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Lesznowola za rok 2021.
a) wniosek Komisji Rewizyjnej
1/ Przewodniczący KR RG T. Filipowicz przedstawił treść wniosku w sprawie udzielenia

Wójtowi Gminy Lesznowola absolutorium za 2021 rok. Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z
dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lesznowola
na posiedzeniu w dniu 6 maja 2022 r. w obecności 5 członków po zapoznaniu się z:
1.Zarządzeniem Nr 6/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 r.;
2. Uchwałą Nr 3.e./223/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 27 kwietnia 2022 r., w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Lesznowola sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za rok
2021;
3.Informacją o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.;
4. Sprawozdaniami finansowymi tj.:
a) bilansem z wykonania budżetu Gminy sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.
b) łącznym bilansem jednostek budżetowych sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.
c) łącznym rachunkiem zysków i strat jednostek budżetowych sporządzonym na dzień
31.12.2021 r.
d) łącznym zestawieniem zmian w funduszu jednostek budżetowych sporządzonym na dzień
31.12.2021 r.
e) informacją dodatkową jednostek budżetowych sporządzona na dzień 31.12.2021 r.
Komisja Rewizyjna głosami za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, pozytywnie opiniuje
wykonanie budżetu gminy za rok 2021 i wnioskuje do Rady gminy Lesznowola o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Lesznowola za 2021 rok.
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
1/ Skarbnik Gminy M. Sulimowicz odczytała Uchwałę Nr 3.f.1/45/2022 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Lesznowola za 2021 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lesznowola za 2021 rok.
c) dyskusja
Przewodnicząca RG B. Korlak zaproponowała dyskusję jednak żaden z Państwa Radnych
dyskusji nie podjął.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Lesznowola za 2021 rok.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za 2021 rok.
Zgodnie z art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie finansowe Gminy Lesznowola za rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Lesznowola za 2021r. w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku
budżetowym.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za
2021 rok.

3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Lesznowola za 2021 rok.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za
2021 rok.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak zaproponowała dyskusję, jednak żaden z Państwa Radnych
dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Pada Gminy podjęła Uchwałę Nr 619/L/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za 2021 rok.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
11. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu
gminy za 2021 rok.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Zgodnie z art. 270 ust. 4 i art. 271 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego – Rada Gminy zapoznaje się z:
1. Sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Lesznowola za 2021 rok.
2. Sprawozdaniem finansowym Gminy Lesznowola za 2021 rok.
3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z badania sprawozdania z
wykonania budżetu za 2021 rok.
4. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącą wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego absolutorium za 2021 rok.
5. Informacją o stanie mienia Gminy Lesznowola na dzień 31.12.2021 r.
6. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącym absolutorium za 2021 rok
w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i zaproponowała

dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 620/L/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (20)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
Bieżące projekt uchwał:
12. 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 i planu wydatków: Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:
a)W dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę 1.700,- zł w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki
obronne § 2010 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na wydatki obronne.
Wydatki: - 1.400,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone; - 300,- zł § 4300
– Zakup usług pozostałych -zad. zlecone.
b)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 19.660,- zł w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie
dożywiania § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na
„Posiłek w szkole i w domu”.
Wydatki: - 19.660,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne.
2.Zwiększenie planu dochodów:
a)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 15.920,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport
zbiorowy § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
b)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 446.479,- zł w rozdz. 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 444.737,- zł § 0800 – Wpływy z tytułu
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego; 1.742,- zł § 0940
– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
c)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.142,- zł w
rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na nadanie numerów pesel oraz
wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru pesel uchodźcom z Ukrainy.
d)W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę 145.000,- 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.
e)W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 342.383,- zł, w tym: 198.976,- zł w rozdz. 75801 –
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 –
Subwencje ogólne z budżetu państwa; 143.407,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia
finansowe, w tym: 10,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów; 143.397,- zł § 8550 - Wpłaty
dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej.
f)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 35.942,- zł, w tym: 200,- zł w rozdz. 85219 –
Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);
35.742,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2180 – Środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na program pn. "Korpus wsparcie Seniorów
w Gminie Lesznowola" w GOPS.
g)W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.575.292,- zł w
rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł z jednoczesnym zmniejszeniem w § 2710 - Dotacja
celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
3.Zmniejszenie planu dochodów:
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.355.000,- zł
w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6299 Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z
programu pn. WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców,
termomodernizacja.
4.Zwiększenie planu wydatków:
a)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 619.696,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne
gminne, w tym: 132.007,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na
zadanie pn. „WPF-Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg
gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków,
ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży”; 487.689,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.
b)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 63.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
wprowadza się zadanie pn. „Dostawa, montaż oraz uruchomienie zestawów do produkcji
energii elektrycznej”.
c)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.000,- zł , w tym: 500,- zł w rozdz. 75011 –
Urzędy wojewódzkie § 4280 – Zakup usług zdrowotnych; 7.500,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy
gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 5.000,- zł § 4220 – Zakup środków żywności;
2.500,- zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
d)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 75.950,- zł,
w tym: 40.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4260 – Zakup energii;
35.950,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w tym: 30.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia
osobowe pracowników; 5.200,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 750,- zł § 4120
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

e)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 668.578,- zł, w tym: 467.373,- zł w rozdz.
80101 – Szkoły podstawowe, w tym: 165.976,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
28.000,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek; 20.000,- zł § 4301 – Zakup usług
pozostałych z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej, z projektu pn.„WPF - Szkoła Nowa Iwiczna - The Drama of
Environment our Action Movenment”; 60.000,- zł § 4701 – Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na projekt pn. „WPF - SP Mroków - Od
nasionka do marchewki” z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4301 - Zakup usług pozostałych;
193.397,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli; 186.605,- zł w rozdz. 80104 –
Przedszkola, wprowadza się projekt unijny pn. WPF - "Przedszkole marzeń", w tym:
33.240,- zł § 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205; 53.115,- zł § 4217 – Zakup materiałów i
wyposażenia; 31.409,- zł § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia; 13.000,- zł § 4307 - Zakup
usług pozostałych; 3.840,- zł § 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli; 32.346,- zł § 6067
– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; 19.655,- zł § 6069 - Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; 14.600,- zł w rozdz. 80195 – Pozostała
działalność, na projekt pn. „WPF - Pociąg do wiedzy”, w tym: 12.600,- zł § 4797 –
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4017 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników; 2.000,- zł § 4799 – Wynagrodzenia osobowe
nauczycieli z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4019 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników.
f) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 35.942,- zł.
g) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.400,- zł w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze §
3110 – Świadczenia społeczne, z jednoczesnym zmniejszeniem: 100,- zł § 4170 –
Wynagrodzenie bezosobowe; 400,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia; 200,- zł §
4260 – Zakup energii; 100,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych; 200,- zł § 4360 – Opłaty z
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; 200,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
100,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
100,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
h)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 163.830,- zł, w tym:
141.030,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:
70.530,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, z jednoczesnym zmniejszeniem:
21.930,- zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 9.010,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych; 12.920,zł § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; 48.600,- zł w rozdz.
90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych; 70.500,-zł § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych z Programu Czyste Powietrze pn. "Stop Smog";
22.800,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
z przeznaczeniem: 6.880,- zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Transportowiec” w
Stefanowie (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAD 2022);
15.920,- zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego STEFANOWO (dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego MIAD 2022);
i) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 96.000,- zł, w tym:

46.000,- zł w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: 41.000,- zł z
przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy; 5.000,- zł (środki do dyspozycji sołectwa Zgorzała);
50.000,- zł w rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy.
j) W dziale 926 - Kultura Fizyczna o kwotę 43.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie
kultury fizycznej § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
8.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych
na plac zabaw” - dofinansowanie w ramach MIAS 2022; 15.000,- zł wprowadza się zadanie pn.
„Stara Iwiczna – Modernizacja placu zabaw” z przeznaczeniem na położenie bezpiecznej
nawierzchni na placu zabaw - dofinansowanie w ramach MIAS 2022;
20.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna – Zakup i montaż urządzeń
zabawowych na plac zabaw” (10.000,- zł dofinansowanie z budżetu Województwa
Mazowieckiego MIAS 2022 i 10.000,-zł ze środków do dyspozycji sołectwa Jazgarzewszczyzna).
5.Zmniejszenie planu wydatków:
a)W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.000,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły
podstawowe § 4300 – Zakup usług pozostałych (środki do dyspozycji sołectwa Mroków).
b)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.000,- zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe,
celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 –
Świadczenia społeczne (środki do dyspozycji sołectwa Jazgarzewszczyzna).
c)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.914.000,-zł, w tym:
5.000,- zł w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 - Zakup usług
pozostałych (środki do dyspozycji sołectwa Zgorzała); 1.906.500,- zł w rozdz. 90005 –
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 481.000 § 4309 – Zakup usług
pozostałych z Programu Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory. 1.425.500,-zł § 6059 –
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Programu Czyste Powietrze pn. "Stop Smog"
(wydłużenie realizacji zadania do 2024r.); 2.500,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic,
placów i dróg § 4300 - Zakup usług pozostałych;
d)W dziale 926 – Kultura Fizyczna o kwotę 15.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania
w zakresie kultury fizycznej § 4300 – Zakup usług pozostałych (środki do dyspozycji sołectwa
Stara Iwiczna).
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 621/L/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2022.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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 (2)
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK

NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
13. 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 przedstawiła zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034.
Plan dochodów zwiększa się z kwoty 280.725.062,-zł do kwoty 282.102.526,-zł tj. o kwotę
1.377.464,-zł, która wynika:
a)ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.287.933,-zł w tym: 44.330,-zł na
rolnictwo i łowiectwo; 15.920,-zł na transport i łączność; 1.742,-zł na gospodarkę
mieszkaniową; 1.700,-zł na obronę narodową; 41.642,-zł na bezpieczeństwo publiczne i
ochronę przeciwpożarową; 145.000,-zł na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej; 342.383,-zł na różne rozliczenia;
373.515,-zł na pomoc społeczną; 513.010,-zł na pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej; 808.691,-zł na rodzinę.
b)ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 444.737,-zł w tym: 444.737,-zł na
gospodarkę mieszkaniową;
c)ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 206,-zł w tym: 206,-zł w pomoc
społeczna.
d)ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.355.000,-zł w tym: 1.355.000,-zł
w gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Plan wydatków zwiększa się z kwoty 302.337.769,-zł do kwoty 303.715.233,-zł tj. o kwotę
1.377.464,-zł.
Deficyt budżetu gminy wynosi 21.612.707,-zł.
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
1)W poz. 1.1.1.14 wprowadza się Projekt unijny pn. „Przedszkole marzeń”. Okres realizacji
przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022r. – 134.604,-zł i w 2023 r. – 180.562,-zł.
Łączne nakłady wynoszą 315.166,-zł.
2)W poz. 1.1.2.6 wprowadza się Projekt unijny pn. „Przedszkole marzeń”. Okres realizacji
przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się limity w 2022 r. – 52.001,-zł i w 2023 r. – 0,-zł. Łączne
nakłady wynoszą 52.001,-zł.
3)W poz. 1.3.1.20 wprowadza się Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog". Okres realizacji
przedsięwzięcia na lata 2022-2024. Limity po zmianach wynoszą w 2022r. – 19.000,-zł, w
2023r. – 29.000,-zł i w 2024r. – 29.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 77.000,-zł.
4)W poz. 1.3.2.35 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło-Rozbudowa ul. Wiejskiej” dokonuje się
zmiany nazwy zadania na „Mysiadło- Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej”. Limity nie
ulegają zmianie.
5)W poz. 1.3.2.46 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa
ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka,
ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży” zwiększa się limity w 2022 r. o kwotę
132.007,-zł. Limity w 2022 r. po zmianach wynoszą 1.682.007,-zł. Łączne nakłady wynoszą
2.032.007,-zł.
6)W poz. 1.3.2.50 wprowadza się Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog". Okres
realizacji przedsięwzięcia na lata 2022-2024. Limity po zmianach wynoszą w 2022r. –
235.000,-zł, w 2023r. – 461.000,-zł i w 2024r. – 332.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą
1.028.000,-zł.
7)W poz. 1.3.2.65 wprowadza się przedsięwzięcie Wniesienie wkładu do spółki pn.

„Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”. Okres realizacji przedsięwzięcia
2021-2022. Ustala się limity w 2022r. – 1.088.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą 2.088.000,zł. (kontynuacja z 2021r.)
8)W pozycji 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2022 – 2034.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022 – 2034 i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 622/L/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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 (3)
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
14. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu PAN Jastrzębiec (obszar położony na północ od ul. Postępu, przy granicy z obrębem
Wola Mrokowska)
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Pracownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego R. Dąbrowski. R. Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PAN Jastrzębiec (obszar położony na
północ od ul. Postępu, przy granicy z obrębem Wola Mrokowska).
Projekt uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Pan Jastrzębiec, wynika z potrzeby lokalizacji oczyszczalni ścieków na przedmiotowym
terenie.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M. Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PAN
Jastrzębiec (obszar położony na północ od ul. Postępu, przy granicy z obrębem Wola
Mrokowska).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu PAN Jastrzębiec (obszar położony na północ od ul. Postępu, przy granicy z

obrębem Wola Mrokowska) i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 623/L/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu PAN Jastrzębiec (obszar położony na północ od ul. Postępu, przy granicy z obrębem
Wola Mrokowska).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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 (3)
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
15. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Pracownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego R. Dąbrowski. R. Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Janczewice. Obszar objęty planem jest obszarem w części
zabudowanym. W celu ochrony walorów architektonicznych i krajobrazowych określono
przeznaczenie podstawowe terenów jako zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowousługowa, usługowo-mieszkaniowo, usługowa oraz usługowo-produkcyjna. Przeznaczenie
terenów ma nawiązywać do istniejącej zabudowy powstałej w miejscowości Janczewice i
sąsiadującej z planem miejscowym Lesznowola, jak również do obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, zachowując tym samym ciągłość zasad
zagospodarowania nieruchomości. W granicach obszaru objętego planem miejscowym jest
częściowo istniejąca infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, sieć
gazowa, telekomunikacyjna. Ustalenia planu określają zasady budowy nowej infrastruktury
oraz zasady przebudowy i rozbudowy już istniejącej. Dopuszczono możliwość lokalizacji
infrastruktury technicznej na całym obszarze objętym planem miejscowym. W procedurze
planistycznej oraz w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad sporządzeniem projektu planu zgodnie z
określonymi w tym zakresie przepisami. Po podjęciu uchwały 491/XXXIV/2017 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice
(rejon na zachód od ul. Jedności i ul. Żytniej) ogłoszona o możliwości składania wniosków do
projektu planu miejscowego w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. W okresie wskazanym
w ogłoszeniu wpłynęło 10 wniosków, w tym 5 poza terminem. Projekt planu miejscowego
wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 26 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.
Dnia 17 listopada 2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami. Do dnia 11 grudnia 2020 r. każdy zainteresowany mógł złożyć uwagę do
projektu planu. W terminie składania uwag do projektu planu określonym w ogłoszeniu o

wyłożeniu do publicznego wglądu złożono 33 uwagi, w tym 7 po terminie. Wójt Gminy
Lesznowola 20 uwag nie uwzględnił, 2 uwzględnił oraz 4 uwagi uwzględnił częściowo. Projekt
planu miejscowego wyłożono ponownie do publicznego wglądu w dniach od 14 lutego 2022
r. do 16 marca 2022 r. Dnia 10 marca 2022 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 1 kwietnia 2022 r. każdy zainteresowany mógł złożyć
uwagę do projektu planu. W terminie składania uwag do projektu planu określonym w
ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu złożono 4 uwagi. Wójt Gminy Lesznowola 3
uwagi nie uwzględnił oraz 1 uwagę uwzględnił. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia
projektu planu miejscowego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zamieszczono w prasie
miejscowej, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Składanie wniosków
oraz uwag do projektu planu było możliwe za pomocą środków komunikacji elektronicznej
oraz na adres gmina@lesznowola.pl. Zgodnie z ogłoszeniem każdy mógł zapoznać się z
niezbędną dokumentacją sprawy, która była wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
w godzinach pracy urzędu. Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
2/ Wiceprzewodnicząca KPPRiU RG M.Bobrowska poinformowała, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice.
3/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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 (3)
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodność projektu planu ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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 (2)
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1) Grzegorz GONSOWSKI
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.

Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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 (2)
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
6/ Przewodnicząca RG B Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Janczewice i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
7/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 624/L/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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 (2)
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
16. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Pracownik Referatu Urbanistyki i
Planowania Przestrzennego R. Dąbrowski. R. Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I. Obszar objęty planem jest obszarem częściowo
zabudowanym. W celu ochrony walorów architektonicznych i krajobrazowych określono
przeznaczenie podstawowe terenów jako zabudowa: mieszkaniowa, usługowomieszkaniowa, usługowa, tereny wytwórczości, składów, przemysłu, przetwórstwa
rolniczego i usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa, które ma nawiązać do istniejącej
zabudowy powstałej w miejscowości Nowa Wola i Zgorzała znajdującej się na zachód od ul.
Postępu, zachowując tym samym ciągłość zasad zagospodarowania nieruchomości. W
granicach obszaru objętego planem miejscowym jest w większości istniejąca infrastruktura
wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa. Ustalenia
planu określają zasady budowy nowej infrastruktury oraz zasady przebudowy i rozbudowy
już istniejącej. Dopuszczono możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej na całym
obszarze objętym planem. W procedurze planistycznej oraz w procedurze strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko zapewniono udział społeczeństwa w pacach nad
sporządzeniem projektu planu zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami. Po podjęciu

uchwały Nr 686/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I (obszar położony na zachód od
ul. Postępu) ogłoszono o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w
terminie do dnia 5 lutego 2019 r. W okresie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło 7 wniosków.
Projekt planu miejscowego wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 22 lutego 2021 r.
do 19 marca 2021 r. Dnia 25 lutego 2021 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. każdy zainteresowany mógł złożyć
uwagę do projektu planu. W terminie składania uwag do projektu planu określonym w
ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu złożono 115 uwag, z których 7 zostało
uwzględnionych, pozostałe częściowo uwzględnione lub nieuwzględnione. Ponowne
wyłożenie projektu planu miejscowego nastąpiło w dniach od 24 stycznia 2022 r. do 25
lutego 2022 r. Do dnia 15 lutego 2022 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 16 marca 2021 r. każdy zainteresowany mógł złożyć
uwagę do projektu planu. W terminie składania uwag do wyłożonego ponownie projektu
planu złożono 29 uwag z których 7 zostało uwzględnionych, pozostałe częściowo
uwzględnione lub nieuwzględnione. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu
planu miejscowego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zamieszczono w prasie
miejscowej, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Składanie wniosków
oraz uwag do projektu planu było możliwe za pomocą środków komunikacji elektronicznej
oraz na adres gmina@lesznowola.pl. Zgodnie z ogłoszeniem każdy mógł zapoznać się z
niezbędną dokumentacją sprawy, która była wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
(www.lesznowola.eobip.pl). Celem uchwalenia przedmiotowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego była konieczność ograniczenia lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej oraz wprowadzenie korekty przebiegu drogi ekspresowej S7.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I.
3/ Głosami: ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)
Dorota VASILOPOULOU
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI
BRAK GŁOSU (2)
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
4/ Głosami: ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (16)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)
Dorota VASILOPOULOU
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna LASEK
BRAK GŁOSU (2)
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
5/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
PRZECIW (1)
Dorota VASILOPOULOU
BRAK GŁOSU (2)
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
6/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i
Zgorzała – etap I i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem planu jednak
żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
7/ Głosami: ZA: 15, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 625/L/2022 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i
Zgorzała – etap I.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (15)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (3)

Anna LASEK, Marta MACIEJAK, Dorota VASILOPOULOU
BRAK GŁOSU (2)
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
17. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr.42/2, o pow.0,9191ha oraz nr 44/154, o pow. 0,0159
ha, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Pracownik Referatu Geodezji Rafał
Wojewoda. R. Wojewoda przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu
Piaseczyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów nr.42/2, o pow.0,9191ha oraz nr 44/154, o
pow. 0,0159 ha, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy. Nieodpłatne nabycie prawa
własności przedmiotowej nieruchomości jest uzasadnione faktem, że odcinek drogi
powiatowej (ul. Wirażowa) zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi został
pozbawiony kategorii drogi powiatowej i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Jednocześnie
został on włączony do dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Lesznowola.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa
własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego, oznaczonej w
ewidencji gruntów nr.42/2, o pow.0,9191ha oraz nr 44/154, o pow. 0,0159 ha, położonej w
obrębie PGR i Radiostacja Łazy.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego, oznaczonej w ewidencji
gruntów nr.42/2, o pow.0,9191ha oraz nr 44/154, o pow. 0,0159 ha, położonej w obrębie
PGR i Radiostacja Łazy.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu
Piaseczyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów nr.42/2, o pow.0,9191ha oraz nr 44/154, o
pow. 0,0159 ha, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 626/L/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr.42/2, o pow.0,9191ha oraz nr 44/154, o pow. 0,0159
ha, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)
Grzegorz KWIATKOWSKI

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Piotr OSIŃSKI
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
18. 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 Pracownik Referatu Geodezji Rafał
Wojewoda. R. Wojewoda przedstawił projekt uchwały 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. Oddanie w
najem dotychczasowemu dzierżawcy gruntu o pow. 18 m2, stanowiącego część
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/250, stanowiącej własność
Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło jest zgodne z wnioskiem
dotychczasowego dzierżawcy. Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem jest ten sam grunt, który był poprzedzony umową
dzierżawy, Rada Gminy może wyrazić zgodę na 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 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: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 627/L/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 głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,

Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK,
Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (2)
Łukasz GROCHALA, Izabela MAŁEK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
19. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych
udziałów.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Pracownik Referatu Geodezji Rafał
Wojewoda. R. Wojewoda przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia
nowych udziałów. Wyrażenie zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu
podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o. o. z siedzibą ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola, o wartości 2.208.964 zł w postaci
prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Lesznowola,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 7/47, o pow. 0,4081 ha jest zgodne z wnioskiem Lesznowolskiego
przedsiębiorstwa Komunalnego w celu realizacji zadań własnych. Przedmiotowa działka jest
zabudowana stacją uzdatniania wody. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie
infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów – ujęcie wody (symbol 1W) zgodnie z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
KPGO Mysiadło zatwierdzonego uchwałą rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia
12 listopada 2014 r. Z tytułu wniesionego wkładu niepieniężnego Gmina Lesznowola
obejmuje 2.208 udziałów w Spółce o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
(aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia
nowych udziałów i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak
żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 628/L/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego

Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i
objęcia nowych udziałów.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
20. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Celem zmiany
uchwały jest zmiana zapisów porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Lesznowola a
Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy
Lesznowola zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od km
12+170 do km 12+540 w miejscowości Stara Iwiczna. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu
zadania inwestycyjnego o przebudowę chodnika dla dojścia do nowej lokalizacji przejścia dla
pieszych oraz przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego
w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 721. Wprowadzona zmiana nie większa
zakresu pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z uwagi na fakt, iż
budowa oświetlenia ulicznego jest zadaniem własnym gminy.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa
Radych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 629/L/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA

NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
21. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie utworzenia nowych ciągów drogowych z
istniejących dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił projekt uchwały RG w sprawie utworzenia nowych ciągów
drogowych z istniejących dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola. W związku z podjętą
uchwałą nr 498/XLIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2021 r. w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Gminie Lesznowola i uchwałą nr
583/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych położonych w Gminie Lesznowola oraz w związku z koniecznością
doprowadzenia do zgodności z aktualnym stanem prawnym oraz stanem faktycznym
przebiegu dróg gminnych należy podjąć uchwałę określającą nowe ciągi drogowe.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie utworzenia nowych ciągów drogowych z
istniejących dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie utworzenia
nowych ciągów drogowych z istniejących dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 630/L/2022 w sprawie utworzenia nowych ciągów
drogowych z istniejących dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
22. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z
jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego części drogi obręb Wólka
Kosowska.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił projekt uchwały RG w sprawie pozbawienia kategorii drogi
gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego części drogi obręb Wólka
Kosowska. Uchwałą nr 125/XL/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015 r. w
sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w gminie Lesznowola została
nadana kategoria drogi gminnej w tym również ul. Żurawinowej, obręb Wólka Kosowska.
Zgodnie z uchwałą nr 537/XLV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 grudnia 2021 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska droga gminna – ul. Żurawinowa
na długości działek nr ewid. 56/4 i 53/6 została wykreślona z MPZP. W związku z powyższym
należy podjąć uchwałę i pozbawić kategorii drogi gminnej części ul. Żurawinowej na w/w
działkach.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z
jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego części drogi obręb Wólka Kosowska.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie pozbawienia
kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego części drogi
obręb Wólka Kosowska i zaproponowała dyskusję jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 631/L/2022 w sprawie pozbawienia kategorii drogi
gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego części drogi obręb Wólka
Kosowska.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
23. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola do
realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkole marzeń – wsparcie dla uczniów i
nauczycieli Gminnego Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale”.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola
do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkole marzeń – wsparcie dla uczniów i
nauczycieli Gminnego Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale”. Projekt pn.
„Przedszkole marzeń - wsparcie dla uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Zamieniu
z Oddziałami w Zgorzale” realizowany będzie w siedzibie Gminnego Przedszkola w Zamieniu
z Oddziałami w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8 w Zgorzale. Celem głównym projektu jest wzrost
dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Lesznowola
poprzez realizację programu wsparcia na rzecz Gminnego Przedszkola w Zamieniu z
Oddziałami w Zgorzale, obejmującego: stworzenie 50 nowych miejsc poprzez utworzenie
oddziału przedszkolnego w budynkach adaptowanych po szkole podstawowej, realizację
zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dla dzieci w zakresie stwierdzonych
deficytów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi, w
tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowity koszt realizacji projektu
wynosi 399 236,61 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści
sześć złotych 61/100). Budżet projektu pokryty zostanie w 79,18% ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wkład własny Gminy Lesznowola, określony na kwotę 108 665,03 zł

(słownie: sto osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 03/100), ma formę
niepieniężną w postaci użyczenia sal dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu oraz
pieniężną w postaci kosztów zakupu doposażenia do sali integracji sensorycznej i sali dla 3latkówm, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 25 529,15 zł, który zgodnie z
regulaminem konkursu stanowi wydatek niekwalifikowalny. Podjęcie przedmiotowej
uchwały intencyjnej w sprawie uczestnictwa Gminy Lesznowola w ww. projekcie partnerskim
jest wymagane w związku z procesem podpisywania umowy partnerskiej oraz przygotowania
dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola do realizacji projektu
partnerskiego pn. „Przedszkole marzeń – wsparcie dla uczniów i nauczycieli Gminnego
Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale”.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola do realizacji projektu
partnerskiego pn. „Przedszkole marzeń – wsparcie dla uczniów i nauczycieli Gminnego
Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale”.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia
Gminy Lesznowola do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkole marzeń – wsparcie
dla uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale” i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 632/L/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola
do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkole marzeń – wsparcie dla uczniów i
nauczycieli Gminnego Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale”.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
24. Rozpatrzenie projekt uchwały RG w sprawie przyjęcia programu „Złota Rączka dla
seniorów 65+” 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 – Wasik przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przyjęcia
programu „Złota Rączka dla seniorów 65+” w Gminie Lesznowola na rok 2022. Naprawa
zepsutej klamki, zamka, przymocowanie karniszy czy lustra – to zadania które mogą być
kłopotliwe dla osób starszych. Trzeba nie tylko miedź odpowiednie narzędzia i umiejętności,
ale też siłę do takich prac. Często pozostaje tylko zatrudnienie „złotej rączki”, ale nie każdego
na to stać. Osoby po 65 roku życia, chore, samotne, dysponujące niskimi dochodami, mogą z
tym mieć problem. Proponowana pomoc będzie polegała na świadczeniu drobnych,

bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniora. Katalog proponowanych
usług obejmuje czynności nie wymagające posiadania specjalistycznych uprawnień, niemniej
wykonanie wymienionych świadczeń seniorom mogą sprawić wiele trudności. Tryb
zgłaszania chętnych do udziału w programie oraz zgłoszenie usterek zostały tak
przygotowane, żeby zapewnić seniorom bezpieczeństwo. W celu płynnej realizacji programu
zostanie stworzony katalog osób objętych programem, którzy w ciągu roku kalendarzowego
będą mogli czterokrotnie bezpłatnie skorzystać z usług „Złotej Rączki”.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie przyjęcia programu „Złota Rączka dla seniorów 65+” w Gminie
Lesznowola na rok 2022.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przyjęcia
programu „Złota Rączka dla seniorów 65+” w Gminie Lesznowola na rok 2022 i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 633/L/2022 w sprawie przyjęcia programu „Złota Rączka
dla seniorów 65+” w Gminie Lesznowola na rok 2022.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
25. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Ametystowa – Łazy)
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania
nazwy drodze. Nadanie nazwy – ul. Ametystowa - drodze wewnętrznej, położonej w obrębie
Łazy stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 165/1 jest zgodne z wnioskiem właściciela
przedmiotowej drogi oraz z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Ametystowa w Łazach.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Ametystowa w
Łazach.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze – ul. Ametystowa w Łazach i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy Podjęła Uchwałę Nr 634/L/2022 w sprawie nadania nazwy drodze.

(ul. Ametystowa – Łazy).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
26. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Nad Łączką – Podolszyn)
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania
nazwy drodze. Nadanie nazwy – ul. Nad Łączką – drodze wewnętrznej, położonej w obrębie
Podolszyn stanowiącej działki ewidencyjne 236/2 i nr 382 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 KPS RG J. Wiśniewski poinformował iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Nad Łączką w Podolszynie.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Nad Łączką w
Podolszynie.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze – ul. Nad Łączką w Podolszynie i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 635/L/2022 w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Nad Łączką – Podolszyn)
Wyniki imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
27. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Niedźwiedzia – Lesznowola)
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik.

Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania
nazwy drodze. Nadanie nazwy - ul. Niedźwiedzia – drodze stanowiącej własność Gminy
Lesznowola położonej w obrębie Lesznowola, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 283/11,
404, 287/24, 288/9, 289/25, 290/52, 290/53, 290/19, 294/23, 294/34 jest zgodne z art. 18
ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przedmiotowe działki
leżą w ciągu komunikacyjnym już istniejącej drogi o nazwie – ul. Niedźwiedzia. Zatem
zasadne jest nadanie tej samej nazwy w/w działkom, które stanowią przedłużenie tej samej
drogi.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Niedźwiedzia w Lesznowoli.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Niedźwiedzia w
Lesznowoli.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze – ul. Niedźwiedzia w Lesznowoli i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 636/L/2022 w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Niedźwiedzia – Lesznowola)
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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 (2)
Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI
28. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/R/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
1/ Sprawę przedstawiła przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLIX/R/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
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
BRAK GŁOSU (1)
Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (1)
Grzegorz GONSOWSKI

29. Sprawy różne.
1/ Radny K. Klimaszewski poinformował, iż w dniu 29 maja 2022 r. z okazji „Dnia Weterana
Działań Poza Granicami Państwa” pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach
Wojskowych Poza Granicami Państwa znajdującym się przy Centrum Weterana przy ul.
Puławskiej 6A w Warszawie o godz. 10.00. odbędzie się uroczyste składanie wieńca przez
delegację Samorządu Gminy Lesznowola. Z tej okazji i zaprosił Państwa Radnych do wzięcia
udziału w tej uroczystości.
30. Przewodnicząca RG B. Korlak zamknęła L Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Protokołowała
Anna Gawrych

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola
(-) Bożenna Korlak
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