BRG.002.LI.2022

Protokoł Nr LI/R/2022
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 23 czerwca 2022r.
1.Przewodnicząca RG Bożenna Korlak otworzyła LI Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Obrady rozpoczęto 23 czerwca 2022 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:50 tego samego
dnia. Nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad pełnił Pan mecenas Marek
Krześniak.
Sesja odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola.
W posiedzeniu wzięło udział 18 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
Na posiedzeniu obecni byli Sołtysi / lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu/.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak stwierdziła, iż na sali obrad obecnych jest 18 Radnych, co
wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji. / lista obecności stanowi jak wyżej/.
3. Przyjęcie porządku obrad.
1/ Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż materiały dotyczące obrad sesji zostały
przekazane Radnym do wiadomości w terminie określonym w Statucie Gminy.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła proponowany porządek obrad.
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Otwarcie LI Sesji Rady Gminy Lesznowola.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 13 maja 2022r. do 07
czerwca 2022r.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034,
c) zmieniająca uchwałę Nr 430/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja
2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska,
d) 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,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Lesznowola a Polskim
Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród
Działkowy „TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na
rzecz remontu instalacji elektrycznej,
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Lesznowola a Polskim
Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród
Działkowy „STEFANOWO” w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz
rozbudowy sieci monitoringu,
g) ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie
Lesznowola,
h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesznowola na rok szkolny
2022/2023,
i) nadania nazwy drodze – ul. Malachitowa – Łazy,
j) nadania nazwy drodze – ul. Morwy – Mysiadło,
k) nadania nazwy drodze – ul. Nefrytowa – Łazy.
7. Przyjęcie protokołu Nr L/R/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie LI Sesji Rady Gminy Lesznowola.
3/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy przyjęła porządek obrad.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik w imieniu Samorządu Gminy Lesznowola oraz własnym

wręczyła podziękowania aktorom Teatru „ Telimena” za wkład i zaangażowanie w
organizację uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Gminie Lesznowola. Dzięki widowisku
w wykonaniu Teatru „ Telimena” mieszkańcy Gminy mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w
żywej lekcji historii.
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 13 maja 2022r. do 07
czerwca 2022r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik.
Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik poinformowała, iż w okresie od 13 maja 2022r. do 07
czerwca 2022r. podjęła 28 Zarządzeń w bieżących sprawach gminy.
2/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy Lesznowola za okres od 13 maja 2022r. do 07
czerwca 2022r.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca RG. B. Korlak poinformowała, iż w okresie miedzy sesjami uczestniczyła
w uroczystościach patriotycznych w Magdalence, uroczystości zakończenia roku szkolnego
w szkole Podstawowej w Łazach. Ponadto podejmowała działania związane pracą Rady
Gminy oraz bieżącymi sprawami mieszkańców.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola zmieniająca uchwałę Nr
430/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Łoziska.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta Gminy M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Przedmiotowy
projekt uchwały RG wynika z potrzeby korekty granicy obszaru objętego procedurą
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z brakiem
uzgodnienia planu miejscowego.
2/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę Nr 430/XXXI/2017 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 26 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG zmieniająca uchwałę Nr
430/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla

części obrębu Łoziska i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały
RG jedna żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 637/LI/2022 zmieniająca uchwałę Nr 430/XXXI/2017 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Łoziska.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow.
18m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250,
będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Oddanie w najem
dotychczasowemu dzierżawcy gruntu o pow. 18m 2, 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 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 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 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 jedna żaden z Państwa
Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada

Gminy podjęła Uchwałę Nr 638/LI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2 ,
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej
własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Anna LASEK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Grzegorz KWIATKOWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
8. Rozpatrzenie projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC”
w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Wilusz.
Zastępca Wójta M. Wilusz przedstawił ww. projekt uchwały RG. W związku z ogłoszonym
naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji DziałkowcówMazowsze dla działkowców 2022”. Polski Związek Działowców Stowarzyszenie Ogrodowe w
Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „ TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie złożył do Urzędu
Gminy wniosek o zgłoszenie zadania I etap instalacji elektrycznej na ww. terenie. W wyniku
złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosku o przyznanie
pomocy w ramach programu Mazowsze dla działkowców Gmina Lesznowola uzyskała
dofinansowanie na ww. zadanie w wysokości 3440zł. Zgodnie z zawartą umową o udzieleniu
pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wspomnianego
programu wysokość kosztów zadania wynosi 8600zł w tym 3440zł stanowi pomoc finansowa
z budżetu województwa Mazowieckiego, 3440zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast
1720zł stanowią środki Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego ROD
„ TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą
Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji
na rzecz remontu instalacji elektrycznej.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC” w
Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały RG jednak żaden z
Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy podjęła Uchwałę Nr 639/LI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w
Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC” w Stefanowie w sprawie
przekazania dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej.
Wyniki imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI,
Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tomasz FILIPOWICZ
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO” w
Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz rozbudowy sieci monitoringu.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. Wilusz.
Zastępca Wójta M. Wilusz przedstawił ww. projekt uchwały RG. W związku z ogłoszonym
naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji DziałkowcówMazowsze dla działkowców 2022”. Polski Związek Działowców Stowarzyszenie Ogrodowe w
Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „ STEFANOWO” w Stefanowie złożył do Urzędu Gminy
wniosek o zgłoszenie zadania „ Rozbudowa sieci monitoringu na terenie Rodzinnego Ogrodu
działkowego „ STEFANOWO”. W wyniku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu Mazowsze
dla działkowców Gmina Lesznowola uzyskała dofinansowanie na ww. zadanie w
wyskosci7960zł. Zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach ww. zadania wysokość kosztów zadania wynosi
19.900zł. w tym: 7960zł. stanowi pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego,
7960zł. stanowią środki z budżetu Gminy Lesznowola, natomiast 3980zł. stanowią środki
Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „ STEFANOWO” w
Stefanowie.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą
Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO” w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na
rzecz rozbudowy sieci monitoringu.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO” w
Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz rozbudowy sieci monitoringu i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały Rg jednak żaden z
Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
2/ Głosami: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy podjęła Uchwałę Nr 640/LI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w
Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO” w Stefanowie w sprawie
przekazania dotacji na rzecz rozbudowy sieci monitoringu.
Wyniki imienne:
ZA (14)
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie ustalenia opłaty za
korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww. projekt uchwały RG. Podjęcie niniejszej
uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych
w Gminie Lesznowola związane jest z potrzebą wprowadzenia zniżki dla posiadaczy
Lesznowolskiej Karty Seniora oraz wprowadzenie bezpłatnych godzin korzystania z obiektów
dla mieszkańców w dniach od poniedziałku do piątku. Ponadto zostało ujednolicone
nazewnictwo obiektów oraz dodano cennik Sali fitness w Zamieniu.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnych obiektów
sportowych w Gminie Lesznowola.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnych obiektów
sportowych w Gminie Lesznowola.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie ustalenia opłaty
za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych i
Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy podjęła Uchwałę Nr 641/LI/2022 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z
gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Lesznowola na rok szkolny 2022/2023.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński przedstawił ww. projekt uchwały RG. Podjęcie uchwały dot.
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesznowola na rok szkolny 2022/2023 wynika
z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe zgodnie z którym
średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały,
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ta średnia cena paliwa jest jednym
z elementów wzoru, na podstawie którego dokonuje się zwrotu rodzicom kosztów dowozu
dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków
rewalidacyjno – wychowawczych realizują rodzice.
2/ Przewodniczący KPS RG . J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Lesznowola na rok szkolny 2022/2023.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Lesznowola na rok szkolny 2022/2023.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesznowola na rok szkolny 2022/2023 i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały RG jednak żaden z
Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy Podjęła Uchwałę Nr 642/LI/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Lesznowola na rok szkolny 2022/2023.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie nadania nazwy
drodze.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Nadanie nazwy ul.
Malachitowa - drodze stanowiącej własność Gminy Lesznowola położonej w obrębie Łazy,
oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 437/1, 434/3, 430/8, 430/34, 429/3, jest zgodne z art.
18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze ul. Malachitowa – Łazy.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze ul. Malachitowa w
Łazach.

4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze ul. Malachitowa w Łazach i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy podjęła Uchwałę Nr 643/LI/2022 w sprawie nadania nazwy drodze.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie nadania nazwy
drodze.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Nadanie nazwy ul. Morwy drodze stanowiącej własność Gminy Lesznowola położonej w obrębie Zgorzała, oznaczonej
jako działki ewidencyjne nr: 188/18 i 388, oraz w obrębie Mysiadło oznaczonej jako działki
ewidencyjne nr 452, 10/10, 10/11, 10/12 i 449 jest zgodne z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze ul. Morwy w Mysiadle.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze ul. Morwy w Mysiadle.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze ul. Morwy w Mysiadle i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały RG jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy podjęła Uchwałę Nr 644/LI/2022 w sprawie nadania nazwy drodze.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie nadania nazwy
drodze.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Wójta Gminy M. kania.
Zastępca Wójta M. Kania przedstawił ww. projekt uchwały RG. Nadanie nazwy - ul.
Nefrytowa - drodze prywatnej, położonej w obrębie Łazy stanowiącej działkę ewidencyjną nr

393/11 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. Nefrytowa w Łazach.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze ul. Nefrytowa w Łazach
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze ul. Nefrytowa w Łazach i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem
uchwały RG jednak żaden z Państwa Radnych i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy podjęła Uchwałę Nr 645/LI/2022 w sprawie nadania nazwy drodze.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022,
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Skarbnika Gminy B. Kuć.
Zastępca Skarbnika Gminy B. Kuć przedstawiła ww. projekt uchwały RG. Wójt Gminy M. J.
Batycka Wąsik proponuje następujące zmiany w budżecie gminy na 2022r. Zwiększenie planu
dochodów i wydatków o środki przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego: W dziale 754 –
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 34.285,- 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. Wydatki: -34.285,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. 2.Zwiększenie planu
dochodów : a)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 8.980,- zł w rozdz. 60004 –
Lokalny transport zbiorowy § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów. b)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.907,- zł w rozdz. 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: -6.407,- zł § 0770 – Wpływy z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; 8.500,- zł § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. c)W dziale 750 – Administracja publiczna
o kwotę 1.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0690
– Wpływy z różnych opłat. d)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 30.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program pn.
„Mazowieckie Strażnice OSP – 2022”. e)W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 60.000,- zł
w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 – Podatek od
działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. f)W dziale

758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.748.002,- zł w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu
państwa g)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.001.366,- zł w rozdz. 80101 –
Szkoły podstawowe, w tym: -238.968,- zł § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej; -190.542,- zł § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w
tym: -147.712,- zł na projekt pn. „SP Mroków – Muzyka daje POWER”; -42.830,- zł na projekt
pn. „SP Łazy – Eksperyment wymiana”; -49.000,- zł § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: -15.000,- zł na program pn.
„Sąsiedzka Pomoc” na wsparcie dla uchodźców będących obywatelami Ukrainy; -34.000,- zł
na projekt pn. „Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola – doradztwo, promocja” w ramach
projektu „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”;-522.856,- zł § 6300 - Dotacja celowa
otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
na projekt unijny pn. „Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola – zakup sprzętu
komputerowego”. h)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
48.073,- zł, w tym: -42.989,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z
przeznaczeniem na program „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, w tym na zadania: 31.919,- zł - „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy
Lesznowola”;-11.070,- zł - „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie
Gminy Lesznowola”; -5.084,- zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0570 – Grzywny,
mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. 3.Zmniejszenie planu dochodów:
a)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.386,- zł w rozdz. 70007 –
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
b)W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej o kwotę 1.000,- zł w rozdz. 75618 – Wpływy z innych
opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i
licencje. c)W dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.000,- zł w rozdz. 85516 – System opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 § 0690 Wpływy z różnych opłat. 4.Zwiększenie : a)W dziale 600 –
Transport i łączność o kwotę 450.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym: 20.000,- zł § 4430 – Różne opłaty i składki, -430.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej – II etap” z jednoczesnym
zmniejszeniem zadania pn. „Łoziska – Rozbudowa ul. Fabrycznej – I etap”. b)W dziale 700 –
Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 33.948,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się
zadanie pn. „Mysiadło – Przebudowa gazociągu na terenie KPGO Mysiadło z punktem
redukcyjno-pomiarowym” z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4300 – Zakup usług
pozostałych. c)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
130.000,- zł, w tym: o kwotę 90.000zł.-65.000,- zł § 6170 – -30.000,- zł w rozdz. 75412 –
Ochotnicze straże pożarne § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
wprowadza się zadanie pn. Mroków – Modernizacja OSP w ramach programu pn.

„Mazowieckie Strażnice OSP – 2022”. d)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę
6.172.952,- zł, w tym: -2.352.952,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:
-1.200.000,- zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty; -147.712,- zł wprowadza się projekt pn. „SP Mroków - Muzyka daje POWER”,
-15.000,- zł § 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek wprowadza się program pn.
„Sąsiedzka Pomoc”; -406,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki na projekt unijny pn. „Szkoła
Podstawowa Mysiadło Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning” z jednoczesnym
zmniejszeniem w § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej;-24.733,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych na projekt unijny pn. „Szkoła
Podstawowa Mysiadło Global Rethinking Environmental Education Network” .
-8.700,- zł na projekt unijny pn. Szkoła Podstawowa Lesznowola ,,Dobre zarządzanie
projektami gwarancją sukcesu”, -2.000.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty; -400.000,- zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z
budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;-150.000,- zł § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zamienie – Modernizacja
sal dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych – filia w Zgorzale”;-70.000,- zł § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Wólka
Kosowska – Zakup pierwszego wyposażenia dodatkowej sali dla przedszkola”; -400.000,- zł w
rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: -300.000,- zł § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; -100.000,- zł §
2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez
osobę fizyczną; -800.000,- zł w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych §
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. e)W
dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 100.000,- zł w rozdz. 85404 –
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty. f)W dziale 855 – Rodzina o kwotę 100.000,- zł w
rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2830 – Dotacja celowa z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. g)W dziale 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska o kwotę 153.837,- zł, w tym: -19.659,- zł w rozdz. 90003 –
Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych; -85.978,- zł w rozdz. 90005 –
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4300 – Zakup usług pozostałych na program
pn. „Mazowsze dla czystego powietrza 2022-48.200,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic,
placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: -16.000,- zł
wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola – Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr
2843W ul. Raszyńskiej”;-13.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Janczewice – Projekt
budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej”; -19.200,- zł wprowadza się
zadanie pn. „Łoziska – Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2850W”.
5.Zmniejszenie planu wydatków: a)W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 159.800,zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych z zadania pn. „WPF - Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część
wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą - II etap” z tytułu odliczenia Vat-u naliczonego. b)W dziale 600 – Transport i
łączność o kwotę 108.200,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym: -68.200,- zł §
4270 – Zakup usług remontowych, -40.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych z zadania pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”. c)W dziale 801 –
Oświata i wychowanie o kwotę 3.287.847,- zł, w tym: -2.187.847,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły
podstawowe, w tym: -1.951.998,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli; 235.849,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: -147.849,- zł z
zadania pn. „WPF – Łazy – Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o
pomieszczenie jadalni szkolnej”. Finansowanie i okres realizacji zadania przenosi się na
2023r.; -88.000,- zł z zadania pn. „WPF – Mysiadło – Projekt rozbudowy i przebudowy
istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną”. Finansowanie i okres realizacji zadania przenosi się na 2023r.; 800.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;300.000,- zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4790 –
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. d)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 66.000,- zł w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §
6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania pn. „WPF – Władysławów –
Opracowanie koncepcji projektu świetlicy”. Finansowanie i okres realizacji zadania przenosi
się na 2023r. 1.Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 44.000,-zł, deficyt po zmianach
wynosi 21.656.707,-zł. Zostanie on sfinansowany: a) w kwocie 13.185.600,-zł § 905
przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).
b)w kwocie 472.186,-zł § 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z
wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
c)w kwocie 7.998.921,-zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych dochodów. 2.Zwiększa się przychody budżetu
gminy o kwotę 44.000,-zł.Przychody po zmianach wynoszą 30.956.707,-zł z następujących
tytułów: a)13.185.600,-zł § 905 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w tym: -1.000.000,-zł z
konkursu pn. „Rosnąca odporność”; -1.110.225,-zł z programu pn. „Laboratoria przyszłości”;
-6.892.961,-zł z jednorazowej subwencji uzupełniającej; -863.626,-zł z niewykorzystanych
środków z Polityki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; -3.318.788,-zł z
niewykorzystanych środków z Gospodarki Odpadami Komunalnymi. b)472.186,-zł § 906 z
wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym4.950,-zł z projektu unijnego pn. „Nowa jakość pomocy”; -13.038,-zł z projektu unijnego pn.
„Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznowola”;-101.568,-zł z projektu
unijnego pn. „Wiedza na szóstkę”;-8.218,-zł z projektu unijnego pn. „Różni a jednak tacy
sami”; -34.565,-zł z projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – żadnych
granic między nami”; -54.879,-zł z projektu unijnego pn. „Partnerstwo współpraca szkół APPic Learning";-8.187,-zł z projektu unijnego pn. „Kompetencje kluczowe w szkole"; -

96.543,-zł z projektu unijnego pn. „Global Rethinking Environmental Education Network"; 87.534,-zł z projektu unijnego pn. „The Drama of Environment our Action Movenment"; 18.704,-zł z projektu unijnego pn. „Pociąg do wiedzy"; -44.000,-zł z projektu unijnego pn.
„Metoda CLIL, lekcja odwrócona”. c)9.000.000,-zł § 931 z wpływów ze sprzedaży papierów
wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na: spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań w wysokości 9.000.000,-zł w tym na: -spłata otrzymanych kredytów w kwocie
6.500.000,-zł, -spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 500.000,-zł,-wykup papierów
wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,-zł d)8.298.921,-zł § 950 wolne środki, o
których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych
dochodów, które przeznacza się na:-7.998.921,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu, 300.000,-zł na spłatę pożyczek.
2/ Zastępca Skarbnik B. Kuć wnosi o wprowadzenie do projektu uchwały RG w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2022r. autopoprawki : zwiększenie wydatków w dziale Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona ppoż o kwotę 40.000zł., zmniejszenie wydatków w dziale Transport i
łączność – wydatki inwestycyjne odszkodowania o kwotę 40.000zł.
3/ Głosami: ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy przyjęła autopoprawkę określoną w ppkt.2.
Wyniki imienne:
ZA (15)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Mariusz
SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (2)
Marta MACIEJAK, Piotr OSIŃSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, iż KPR pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022
wraz z wprowadzoną autopoprawką.
5/ Przewodnicząca RG 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 i Państwa Sołtysów dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy podjęła Uchwałę Nr 646/LI/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2022 wraz z przyjętą autopoprawką.
Wyniki imienne:
ZA (16)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (1)
Marta MACIEJAK
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
16. Rozpatrzenie projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034.
1/ Sprawę przedstawili: Przewodnicząca RG B. Korlak i Zastępca Skarbnika Gminy B. Kuć.
Zastępca Skarbnika B. Kuć przedstawiła ww. projekt uchwały RG. Plan dochodów zwiększa
się z kwoty 282.102.526,-zł do kwoty 286.263.064,-zł tj. o kwotę 4.160.538,-zł, która wynika:
a)ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.759.058,-zł w tym: - 8.980,-zł na
transport i łączność; - 8.500,-zł na gospodarkę mieszkaniową;- 1.000,-zł na administrację
publiczną; - 1.748.002,-zł na różne rozliczenia;- 1.188.561,-zł na oświatę i wychowanie;
- 755.440,-zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;- 502,-zł na rodzinę;
- 48.073,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
b) ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę 559.263,-zł w tym: - 6.407,-zł na
gospodarkę mieszkaniową; - 30.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową;- 522.856,-zł na oświatę i wychowanie.
c) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 157.783,-zł w tym: - 12.386,-zł w
gospodarka mieszkaniowa; - 1.000,-zł w dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej;- 143.397,-zł w różne rozliczenia;
- 1.000,-zł w rodzina. Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa się z kwoty 303.715.233,-zł do
kwoty 307.919.771,-zł tj. o kwotę 4.204.538,-zł, która wynika: ze zwiększenia planu wydatków
bieżących o kwotę 6.969.733,-zł w tym: - 20.000,-zł na transport i łączność;- 5.888.154,-zł na
oświatę i wychowanie; - 755.440,-zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 100.000,-zł na edukacyjna opieka wychowawcza; - 100.502,-zł na rodzinę;- 105.637,-zł na
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska; b) ze zwiększenia planu wydatków
majątkowych o kwotę 1.073.158,-zł w tym: - 33.948,-zł na gospodarkę mieszkaniową;30.000,-zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową; - 961.010,-zł na oświatę
i wychowanie; - 48.200,-zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. c) ze zmniejszenia
planu wydatków bieżących o kwotę 3.356.943,-zł w tym: - 68.200,-zł na transport i łączność;
- 33.948,-zł w gospodarka mieszkaniowa; - 143.397 w różne rozliczenia;- 3.111.398,-zł w
oświata i wychowanie. d) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 481.410,-zł
w tym: - 159.800,-zł w rolnictwo i łowiectwo;- 255.610,-zł w oświata i wychowanie; - 66.000,zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 44.000,-zł, deficyt po zmianach wynosi
21.656.707,-zł. Zostanie on sfinansowany: w kwocie 13.185.600,-zł § 905 przychodami
jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach a) w kwocie 472.186,-zł § 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego
z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
b) w kwocie 7.998.921,-zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych dochodów.
Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 44.000,-zł. Przychody po zmianach wynoszą
30.956.707,-zł z następujących tytułów: a)13.185.600,-zł § 905 z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w
tym:1.000.000,-zł z konkursu pn. „Rosnąca odporność”; 1.110.225,-zł z programu pn.
„Laboratoria przyszłości”;6.892.961,-zł z jednorazowej subwencji uzupełniającej;863.626,-zł z
niewykorzystanych środków z Polityki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;3.318.788,-zł z niewykorzystanych środków z Gospodarki Odpadami
Komunalnymi. b) 472.186,-zł § 906 z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5
ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w tym:4.950,-zł z projektu unijnego pn. „Nowa jakość pomocy”;
-13.038,-zł z projektu unijnego pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie
Lesznowola”;101.568,-zł z projektu unijnego pn. „Wiedza na szóstkę”;8.218,-zł z projektu
unijnego pn. „Różni a jednak tacy sami”;34.565,-zł z projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa
mobilność uczniów – żadnych granic między nami”;54.879,-zł z projektu unijnego pn.
„Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning";8.187,-zł z projektu unijnego pn.
„Kompetencje kluczowe w szkole";96.543,-zł z projektu unijnego pn. „Global Rethinking
Environmental Education Network";87.534,-zł z projektu unijnego pn. „The Drama of
Environment our Action Movenment";18.704,-zł z projektu unijnego pn. „Pociąg do wiedzy";
- 44.000,-zł z projektu unijnego pn. „Metoda CLIL, lekcja odwrócona”. a)9.000.000,-zł § 931 z
wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na:
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,-zł w tym na: spłata
otrzymanych kredytów w kwocie 6.500.000,-zł,spłata otrzymanych pożyczek w kwocie
500.000,-zł,wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,-zł.a)8.298.921,-zł
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia
nad wykonanych dochodów, które przeznacza się na:7.998.921,-zł na sfinansowanie
planowanego deficytu,300.000,-zł na spłatę pożyczek.
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
W poz. 1.1.1.6 w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Mroków - KA101-080009-Metoda CLIL, lekcja
odwrócona” zwiększa się limity w 2022 r. o kwotę 44.000,-zł. Limity w 2022r.
po zmianach wynoszą 58.015,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 240.343,-zł.
W poz. 1.3.2.17 w przedsięwzięciu pn. „Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły
podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę
147.849,-zł.
Wydłuża
się
realizację
przedsięwzięcia
do
2023r.
Limity
po zmianach wynoszą w 2022r. - 553.151,-zł i w 2023r. – 147.849,-zł. Łączne nakłady nie
ulegają zmianie i wynoszą 701.000,-zł.
W poz. 1.3.2.36 wprowadza się przedsięwzięcie „Mysiadło-Projekt rozbudowy
i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Ustala się
limity w 2022r. – 112.000,-zł i w 2023r. – 88.000,-zł. Łączne nakłady wynoszą
200.000,-zł.
W poz. 1.3.2.59 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą - II etap” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 159.800,-zł. Limity
w 2022r. po zmianach wynoszą 5.449.552,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą
6.307.400,-zł.
W poz. 1.3.2.65 w przedsięwzięciu pn. „Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu
świetlicy” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 66.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji
przedsięwzięcia do 2023r. Limity po zmianach wynoszą w 2022 r. - 84.000,-zł i w 2023r. –

66.000,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,-zł.W pozycji 1.3.1 urealnia
się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w
okresie dłuższym niż rok.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, 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
dyskusje nad przedmiotowym projektem uchwały Jedna żaden z Państwa Radnych i Państwa
Sołtysów dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy podjęła Uchwałę Nr 647/LI/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034.
Wyniki imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marta MACIEJAK
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
17. Przyjęcie protokołu Nr L/R/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak
2/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 Rada
Gminy przyjęła protokoł Nr L/R/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
Wyniki imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Magdalena ŁYSZCZ
18. Sprawy różne.
1/ Radny K. Klimaszewski poinformował, iż w związku z przyjętym w ubiegłym roku przez
Radnych Stanowiskiem „Gmina Lesznowola przyjazna Weteranom i Kombatantom”,
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ przekazało na ręce lesznowolskich
samorządowców specjalny Certyfikat zaświadczający, że „ Gmina Lesznowola jest przyjazna
Weteranom działań poza granicami”. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Kombatantów uhonorowani zostali brązowymi medalami za zasługi i popularyzację udziału
Polaków w misjach poza granicami państwa : Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy

Lesznowola Bożenna Korlak – Przewodniczący Rady Gminy, Marcin Kania – Zastępca Wójta
Gminy Lesznowola, Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola, Marta Sulimowicz
– Skarbnik Gminy, Jan Wysokiński – Sekretarz Gminy. Radni Gminy Lesznowola otrzymali
podziękowania od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W imieniu Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ odznaczenia oraz podziękowania wręczali pani Alicja
Żołnierczyk – Prezes Honorowa Koła nr 16 Warszawa Mokotów oraz pan Krzysztof
Klimaszewski – Prezes Zarządu Koła Nr 16 Warszawa-Mokotów. W imieniu Dyrektor
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, wystąpił pan Mariusz Sybilski
przedstawiciel Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa który podziękował za
wspieranie weteranów dodał, iż niewiele samorządów może poszczycić się takim
wyróżnieniem.
2/ Sołtys B. Obłucka zaprasza na imprezę plenerową „ Wianki nad stawem” w Mysiadle.
Impreza odbędzie się 25 czerwca o godz. 15.00.
3/ Sekretarz Gminy J. Wysokiński odczytał treść listu Prezesa Ukraińskie Organizacji
Charytatywnej „ Kraj naszych marzeń” o przyłączenie się do akcji mającej na celu wsparcie i
pomoc obywatelom Ukrainy mieszkających w miastach” Hostomel, Irpień, Worsel, i Bucza.
Informacje o punktach zbiórki zostaną podane w najbliższym terenie na stronie Urzędu
Gminy.
4/ Zastępca Wójta Gminy M. Kania poinformował, iż 30 czerwca 2022r. upływa termin
składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
19. Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak zamknęła LI Sesję Rady Gminy
Lesznowola.
Protokołowała:
Iwonna Góra.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola
( - ) Bożenna Korlak
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