Rada Gminy Lesznowola
Sesja Rady Gminy

Protokół Nr LV/R/2022

z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 22 września 2022 r.
Obrady rozpoczęto 22 września 2022 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:50 tego
samego dnia.
Nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad pełnił Mecenas Adam
Chrzanowski.
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
1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Gminy Lesznowola.
1/Uroczystego otwarcia Sesji Rady Gminy Lesznowola dokonała Przewodnicząca Rady
Gminy Bożenna Korlak, która przywitała Za-cę Wójta Mirosława Wilusza, Za-cę Wójta
Marcina Kanię, Za-cę Skarbnika Panią Beatę Kuć, Sekretarza Gminy J. Wysokińskiego,
Państwa Radnych i Sołtysów, Pana Mecenasa Adama Chrzanowskiego oraz wszystkich
zebranych przed monitorami Mieszkańców Gminy.

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 zał. Nr 1 do Protokołu).

2/ Na posiedzeniu obecni byli Sołtysi (lista obecności stanowi zał. Nr 2 do Protokołu).
3. Przyjęcie porządku obrad.
1/Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, iż materiały dotyczące obrad wraz
z porządkiem, zostały przekazane Radnym w terminie określonym w Statucie Gminy
Lesznowola.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła proponowany porządek obrad LV Sesji
Rady Gminy Lesznowola.
1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 8 sierpnia 2022 r. do 9 września
2022r.
5. Informacja
Przewodniczącej
Rady
Gminy Lesznowola o działaniach
podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie 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 Marysin i części obrębu
Wólka Kosowska (obszar przy ul. Żurawinowej),
d) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow.
2m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
e) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow.
8m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
f) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow.
9m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
g) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/268, o pow.
9m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
h) wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 1/265, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło,
i) nadania nazwy drodze – ul. Nastrojowa – Warszawianka, Kolonia Mrokowska,
j) nadania nazwy drodze – ul. Sąsiedzka – Kosów,
k) przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu Stop Smog w Gminie
Lesznowola oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez
beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne
oraz wysokość tego wkładu.
7. Przyjęcie Protokołu Nr LIV/R/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku.
8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie LV Sesji Rady Gminy Lesznowola.

3/ Za-ca Wójt M. Kania wnosi o wprowadzenie do porządku obrad Sesji, projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 672/LIV/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia
2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Jastrzębiec – część wsi Garbatka na Jastrzębiec – wieś, gmina Lesznowola,
powiat piaseczyński.
4/Głosami : ZA:19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy przyjęła do porządku obrad Sesji projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr 672/LIV/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Jastrzębiec – część wsi Garbatka na Jastrzębiec – wieś, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI : Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
5/ Za-ca Wójta Gminy M. Kania składa wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku
posiedzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 597/XLVIII/2022 Gminy
Lesznowola z dnia 24 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2022 – 2026.
6/Głosami: ZA : 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy przyjęła do porządku obrad projekt uchwały zmiany uchwały
Nr 597/XLVIII/2022 Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI : 2 Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
7/ Głosami : ZA:19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0,NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy przyjęła porządek obrad wraz z dwoma dodatkowymi projektami
uchwał.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.

4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 8 sierpnia 2022 r.
do 9 września 2022r.
1/ Radny Jerzy Wiśniewski składa wniosek formalny o nieodczytywanie Sprawozdania
Wójta Gminy, gdyż wszyscy Radni otrzymali jego treść w materiałach na Sesję.
2/ Głosami: ZA:15, PRZECIW:2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:2,
Rada Gminy przyjęła wniosek formalny określony w pkt 4 ppkt 1.
Wyniki imienne:
ZA (15) Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela
MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI.
PRZECIW (2) Piotr OSIŃSKI, Dorota VASILOPOULOU. WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Justyna
GAWĘDA, Krzysztof ŁUPIŃSKI. NIEOBECNI (2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad
BOROWSKI.
3/ Głosami : ZA : 19, PRZECIW : 0,
WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0, BRAK GŁOSU : 0,
NIEOBECNI : 2, Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy za okres
od 8 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022r.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach
podejmowanych w okresie między sesjami.
1/ Przewodnicząca Rady Gminy w okresie między Sesjami zajmowała się sprawami
Mieszkańców Gminy oraz uczestniczyła w organizowanych przez Sołectwa imprezach.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Marysin i części obrębu Wólka Kosowska (obszar przy
ul. Żurawinowej).
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że projekt uchwały RG Lesznowola w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin i części obrębu Wólka Kosowska, wynika
z potrzeby korekty układu komunikacyjnego oraz wskaźników zabudowy
na przedmiotowym terenie.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Marysin i części obrębu Wólka Kosowska (obszar
przy ul. Żurawinowej).
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin i części obrębu

Wólka Kosowska (obszar przy ul. Żurawinowej) i zaproponowała dyskusje nad
przedmiotowym projektem, jednakże żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów nie zabrał
głosu w tej sprawie.
4/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 677/LV/2022 z dnia
22 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Marysin i części obrębu Wólka Kosowska (obszar przy ul. Żurawinowej).
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/264, o pow. 2m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz.
Za-ca Wójta M. Wilusz poinformował, że oddanie w najem dotychczasowemu najemcy
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o powierzchni
2m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło, jest zgodne z wnioskiem. Z uwagi na fakt,
że jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem
jest ta nieruchomość, która była poprzedzona umową najmu, Rada Gminy może wyrazić
zgodę na zawarcie kolejnej umowy bez przeprowadzenia trybu przetargowego.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 2m², położonej w obrębie KPGO
Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 2m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 2m²,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem, jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów nie zabrał głosu w tej
sprawie.
4/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 678/LV/2022 z dnia
22 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/264, o pow. 2m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna

KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/264, o pow. 8m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz.
Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz poinformował, że oddanie w najem dotychczasowemu
najemcy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
i powierzchni 8m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło, jest zgodne z wnioskiem.
Z uwagi na fakt, iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość, która była poprzedzona umową najmu, Rada
Gminy może wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy bez przeprowadzania trybu
przetargowego.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 8m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 8m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 8m²,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym
projektem jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 679/LV/2022 z dnia 22 września
2022 r. w sprawie zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow.
8m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/264, o pow. 9m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz.
Za-ca Wójta M. Wilusz poinformował, że oddanie w najem dotychczasowemu najemcy
części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o powierzchni 9m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło, jest zgodne z wnioskiem.

Z uwagi na fakt, że jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość, która była poprzedzona umową najmu, Rada
Gminy może wyrazić zgodę kolejnej umowy bez przeprowadzenia trybu przetargowego.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 9m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG poinformował, że KPPR i U pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/264, o pow. 9m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 9m2,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym
projektem,jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 680/LV/2022 z dnia 22 września
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264,
o pow. 9m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI
(2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/268, o pow. 9m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz .
Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz poinformował, że oddanie w najem dotychczasowemu
najemcy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/268, o powierzchni
9m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło, jest zgodne z wnioskiem. Z uwagi na fakt,
iż jest to umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, którą była poprzedzona umową najmu, Rada Gminy może
wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy bez przeprowadzenia trybu przetargowego.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 1/268, o pow. 9m2, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/268, o pow. 9m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/268, o pow. 9m2,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem jednak, żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów nie zabrał głosu w tej
sprawie.
5/ Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
2, Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 681/LV/2022 z dnia 22
września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/268, o pow. 9m2, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI
(2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
udostępnienie części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 1/265, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta Gminy M. Kania poinformował, że na wniosek właściciela dz. nr 1/262,
obręb KPGO Mysiadło wyraża się zgodę na odpłatne udostepnienie części
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 1/265, dla której Sad Rejonowy w Piasecznie, IV Wydziała Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1I/00020924/9, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło, właścicielowi nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/262,
obręb KPGO Mysiadło, w celu budowy i umieszczenia przyłącza wodociągowego
o średnicy Ø63x 5,8 mm, na czas istnienia urządzenia.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/265, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
udostępnienie części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 1/265, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/265, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden
z Państwa Radnych a ni Sołtysów nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 682/LV/2022 z dnia
22 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie
części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/265,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło.

Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.NIEOBECNI,
(2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze – ulica
Nastrojowa – Warszawianka, Kolonia Mrokowska.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania, poinformował, że nadanie nazwy ul. Nastrojowa - drodze
stanowiącej własność Gminy Lesznowola położonej w obrębie Warszawianka,
oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 25/7, 28/6 oraz w obrębie Kolonia Mrokowska
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 25/9 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 istniejącej drogi o nazwie – ul. Nastrojowa. Zatem zasadne jest nadanie
tej samej nazwy w/w działkom, które stanowią przedłużenie tej samej drogi.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Nastrojowa – Warszawianka, Kolonia Mrokowska.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze – ul. Nastrojowa – Warszawianka, Kolonia Mrokowska.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Nastrojowa – Warszawianka, Kolonia Mrokowska
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały w sprawie nadania
nazwy drodze – ul. Nastrojowa – Warszawianka, Kolonia Mrokowska, jednak żaden
z Państwa Radnych ani Sołtysów nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła
Uchwałę Nr 683/LV/2022 z dnia
22 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Nastrojowa –
Warszawianka, Kolonia Mrokowska.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI
(2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze –
ul. Sąsiedzka – Kosów.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że nadanie nazwy – ul. Sąsiedzka drodze prywatnej,
położonej w obrębie Kosów stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2/5 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, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG poinformował, że KPPR i U pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały w sprawie nadania nazwy – ul. Sąsiedzka – drodze
w Kosowie.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze – ulica Sąsiedzka w Kosowie i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów
nie zabrał głosu w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 684/LV/2022 z dnia
22 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Sąsiedzka – Kosów.
Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.NIEOBECNI
(2)Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w ramach projektu Stop Smog w Gminie Lesznowola oraz sposobu i warunków
wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane
przedsięwzięcie
niskoemisyjne
oraz
wysokość
tego
wkładu.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz.
Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz poinformował, że w dniu 13 czerwca 2022 r. Gmina
Lesznowola zawarła porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wspófinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych
ze środków Funduszy Termomodernizacji i Remontów. W ramach przedmiotowego
porozumienia gmina zobowiązała się do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw
domowych, co odpowiada 0,24% łącznej liczny budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na obszarze Gminy na podstawie aktualnych danych opublikowanych
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Celem projektu „Stop Smog w Gminie
Lesznowola” jest realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych
gospodarstw domowych z terenu gminy Lesznowola, finansowanych na zasadach
określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków; polegających na wymianie/likwidacji urządzeń
grzewczych, ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów
niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne, a także zmniejszenie
zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze.
Niniejsza Uchwała wprowadza „Regulamin realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu Stop Smog w Gminie
Lesznowola oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta,
u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego
wkładu”, który określa cel projektu, zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach
projektu oraz wymagania dla potencjalnych wnioskodawców starających się o pomoc

finansową. Mając na uwadze zapisy art. 11d ust. 8-8a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.,
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.) Rada gminy określa, w drodze uchwały,
regulamin realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, obejmujący szczegółowe warunki
realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w tej gminie, w szczególności: dodatkowe
warunki, jakie będą musiały zostać spełnione przez beneficjenta, u którego będzie
realizowane takie przedsięwzięcie; tryb zawierania umów i sposób ich rozliczenia;
sposób weryfikacji przestrzegania warunków umowy, o której mowa w ust. 2, oraz
warunków, o których mowa w art. 11f ust. 3; szczegółowy tryb weryfikacji oświadczeń,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4; szczegółowy tryb weryfikacji spełnienia warunku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5. Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy, Rada gminy określa,
w drodze uchwały, sposób i warunki wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta,
u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, oraz wysokość tego
wkładu, nie większą jednak niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
Przedmiotowa uchwała, stanowi akt prawa miejscowego zgodnie art. 11d ust. 10
przywołanej powyżej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
1/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach
projektu Stop Smog w Gminie Lesznowola oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu
własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie
niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach
projektu Stop Smog w Gminie Lesznowola oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu
własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie
niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu.
3/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach
projektu Stop Smog w Gminie Lesznowola oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu
własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie
niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu.
4/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w ramach projektu Stop Smog w Gminie Lesznowola oraz sposobu
i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie
realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał
głosu w tej sprawie.
5/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 685/LV/2022 z dnia
22 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu
Stop Smog w Gminie Lesznowola oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu
własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie
niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu.

Wyniki imienne:
ZA (19) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz
GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI
(2) Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 597/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2026.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński poinformował, że na postawie art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii Rada Gminy corocznie uchwala Gminny Program profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
w przyjętym programie aktualnie proponuje się zmianę dotyczącą rozszerzenia
o kolejne zadanie tj. dofinansowania budowy tężni solankowej, która przyczyni się nie
tylko do stworzenia mikroklimatu wokół tężni, ale wpłynie również korzystnie
na zdrowie dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy i jednocześnie
da możliwość zdrowego spędzania czasu wolnego bez środków odurzających.
2/ Przewodnicząca KPG RG poinformowała, że KPG RG pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 597/XLVIII/2022 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2022 - 2026.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 597/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia
24 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022 – 2026 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak
żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów nie zabrał głosu w tej sprawie.
4/Głosami : ZA: 9, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1,
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 686/LV/2022 z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 597/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia
24 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022 - 2026.
Wyniki imienne:
ZA (9) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Jerzy WIŚNIEWSKI. PRZECIW (8) Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU. WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Anna LASEK,
Magdalena ŁYSZCZ. BRAK GŁOSU (1) Bożena OBŁUCKA. NIEOBECNI (1) Konrad
BOROWSKI.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 672/LIV/2022
Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
Jastrzębiec - wieś, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta Gminy M. Kania poinformował, iż podjętej przez Radę Gminy Lesznowola
uchwale Nr 672/LIV/2022 r., z dnia 25 sierpnia 2022r., w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
Jastrzębiec – wieś, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński w § 3 omyłkowo wpisano
„ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a powinno być „ Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia”.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 672/LIV/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Jastrzębiec - wieś, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
3/Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 672/LIV/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Jastrzębiec - wieś, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
4/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 672/LIV/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Jastrzębiec - wieś, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 672/LIV/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia
25 sierpnia 2022r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę
rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Jastrzębiec - wieś, gmina Lesznowola, powiat
piaseczyński i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak żaden z
Państwa Radnych ani Sołtysów nie zabrał głosu w tej sprawie.
6/Głosami: ZA: 19, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 687/LV/2022 z dnia
22 września 2022r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/LIV/2022 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Jastrzębiec wieś, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
Wyniki imienne:
ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-

CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (2)
Konrad BOROWSKI, Bożena OBŁUCKA.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2022.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Skarbnika Gminy Beta Kuć.
Za-ca Skarbnika Gminy B. Kuć przedstawiła zmiany uchwały budżetowej wraz z
Autopoprawkami i poinformowała jak się one przedstawiają na chwile obecną :
zmiany w planie budżetu gminy na 2022r., przedstawiają się następująco: Zwiększenie
planu dochodów: W dziale 600-Transport i łączność o kwotę 1.522.200,- zł w rozdz.
60016 – Drogi publiczne gminne, w tym: 290.000,- zł § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na budowę dróg – darowizny -6.134,zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów-1.226.066,- zł § 6300 . Dotacja celowa
otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.320.005,- zł
w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 5,- zł § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych990.000,- zł § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 50.000,- zł
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek -280.000,- zł § 0970 – Wpływy z różnych
dochodów. W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 38.500,- zł w rozdz. 75023 –
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 2.851.904,- zł, w tym: 20.000,- zł w rozdz.
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 - Podatek od
działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.676.000,- zł w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych, w tym -1.563.000,- zł § 0310 – Wpływy z podatku od
nieruchomości -4.100,- zł § 0320 – Wpływy z podatku Rolnego -38.900,- zł § 0340 –
Podatek od środków transportowych -60.000,- zł § 0500 –Podatek
od
czynności
cywilnoprawnych - 10.000,- zł § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat -986.000,- zł w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym -891.000,- zł § 0310 – Wpływy
z podatku od nieruchomości -24.000,- zł § 0320 –Wpływy z podatku rolnego -71.000,- zł
§ 0340 – Podatek od środków transportowych -169.904,- zł w rozdz. 75618 - Wpływy
z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym -155.488,- zł § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym -416,- zł § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty

ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości -14.000,- zł § 0690 – Wpływy z różnych
opłat. W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 264.845,- zł w rozdz. 75801 – Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 –
Subwencje ogólne z budżetu państwa. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę
128.356,- zł, w tym -74.356,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 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 -54.000,- zł w rozdz. 80106 – Inne formy
wychowania przedszkolnego § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego. W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.511.519,- zł w rozdz. 85295 –
Pozostała działalność, w tym -53.319,- zł § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej - darowizny z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie od prywatnych
przedsiębiorców -1.438.200,- zł § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 -20.000,- zł § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
pozyskane z innych źródeł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 174.322,- zł, w tym -50.000,- zł w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane
z gospodarką odpadami § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat -124.322,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6300 – Dotacja celowa
otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych. Zmniejszenie planu dochodów. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o
kwotę 139.000,- zł, w tym -83.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł -56.000,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,- zł
w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0750 - Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę
36.000,- zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu
wydatków . W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 168.500,-zł w tym -68.500,- zł
w rozdz. 01043 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.
„Warszawianka – Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Prostej” -100.000,- zł
w rozdz. 01044 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.
„Warszawianka – Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej”z jednoczesnym

zmniejszeniem z zadania pn. „WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą - II etap” (został odliczony VAT naliczony). W dziale 600 –
Transport i łączność o kwotę 1.153.697,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym -1.226.066,- zł
wprowadza się zadanie pn. „WPF - Jazgarzewszczyzna – Rozbudowa ul. Krzywej” 280.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Łazy – Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD
i 27KDD - I etap” z jednoczesnym zmniejszeniem: -15.000,- zł z zadania pn. „WPF – Łazy
– Projekt budowy ul. Szklarniowej” -9.570,- zł z zadania pn. „WPF - Łazy – Projekt budowy
ul. Makowej” -327.799,- zł z zadania 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”. W dziale 700 –
Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 88.610,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, w tym -58.710,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 900,- zł.
§ 4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
-29.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się
zadanie pn. „Magdalenka – Projekt, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego
w budynku Ośrodka Zdrowia”. W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 14.120,zł, w tym -14.100,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się
zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Lipowej” -20,- zł w rozdz.
75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6067 – Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt unijny pn. „Cyfrowa Gmina”
z jednoczesnym zmniejszeniem w § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 48.488,zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych z przeznaczeniem na akcje ratownicze z udziałem obywateli Ukrainy (środki
z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym). W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.607.585,- zł, w tym:
801.740,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym -14.000,- zł wprowadza się
projekt unijny pn. „Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele”, w tym:
-6.000,- zł § 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia -7.000,- zł § 4301 - Zakup usług
pozostałych -1.000,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki -16.612,- zł na projekt unijny pn.
„SP Mroków - Muzyka daje POWER”, w tym -568,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia
społeczne -81,- zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
-3.300,- zł § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe -2.361,- zł § 4211 - Zakup materiałów
i wyposażenia -10.000,- zł § 4301 - Zakup usług pozostałych -302,- zł § 4431 – Różne
opłaty i składki -5.528,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „Szkoła Podstawowa Łazy –
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” , w tym -4.500,- zł § 4011 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników -927,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia
społeczne -101,- zł § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
-600.000,- zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty -5.000,- zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia -10.000,- zł § 4300 – Zakup

usług pozostałych -119.100,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
w tym -12.100,- zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Zakup i montaż
kompensacji mocy biernej” -107.000,- zł wprowadza się zadania pn. „Lesznowola –
Modernizacja sal dydaktycznych w szkole” z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne dla
dzieci z Ukrainy (środki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym) -31.500,- zł § 6060 - Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zakup pieca
konwekcyjno-parowego do szkoły w Łazach” -2.205.845,- zł w rozdz. 80104 –
Przedszkola, w tym -1.600.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty -400.000,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe
pracowników -160.000,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.845,- zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -10.000,- zł § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -31.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola
w Mysiadle” -1.800.000,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup
usług pozostałych -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 -400.000,- 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. W dziale 852 –
Pomoc społeczna o kwotę 1.493.246,- zł, w tym -30.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki
pomocy społecznej § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -1.463.246,- zł
w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym -1.409.436,- zł § 3110 – Świadczenia
społeczne - 20.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -4.154,- zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -610,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Solidarnościowy -2.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
-2.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z wejściem w życie ustawy
o dodatku węglowym -3.200,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe -21.800,- zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wprowadza się projekt pn. „Aktywność siłą
Lesznowolskiego Seniora” -36,- zł § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe
-10,- zł § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe na projekt pn.
„WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola”. W dziale
855 – Rodzina o kwotę 30.000,- 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. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę

236.169,- zł, w tym -3.219,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 –
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Marysin –
Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej” na kwotę 16.000,- zł z jednoczesnym
zmniejszeniem o kwotę 12.781,- zł, w tym -800,- zł z zadania pn. „WPF – Podolszyn –
Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej” -1.415,- zł z zadania pn. „WPF – Podolszyn –
Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej” -10.000,- zł z zadania pn. „WPF – Nowa Wola,
Kolonia Lesznowola – Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu” -566,- zł z zadania pn.
„WPF – Mysiadło – Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne)”232.950 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa tężni
ogrodowej przy GOK”. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 45.340,- zł w rozdz.
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: -5.340,- zł § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia (środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wola) -110.000,- zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF
– Wólka Kosowska – Budowa oświetlenia boiska” z jednoczesnym zmniejszeniem
z zadania pn. „Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska” o kwotę 70.000,-zł
Zmniejszenie planu wydatków. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 165.230,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” (został odliczony VAT naliczony). W dziale
750 – Administracja publiczna o kwotę 280.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast
i miast na prawach powiatu), w tym -5.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy -20.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych -255.000,- zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 30.000,- zł w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.200,zł, w tym -200,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4711 - Wpłaty na PPK
finansowane przez podmiot zatrudniający z projektu unijnego pn. „SP Mroków - Muzyka
daje POWER” -10.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4300 - Zakup usług pozostałych.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 337.809,- zł, w tym -200.000,- zł w rozdz. 85121
Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 - Zakup usług pozostałych -137.809,- zł w rozdz. 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 854 –
Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia o kwotę 5 340,-zł w rozdz.
85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.
Wydatki: 5 340,-zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych. Zarządzeniem Nr 30/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 13
września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano w części modyfikacji
Zarządzenia Nr 29/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 7 września 2022 r.

zmniejszając dochody w kwocie 264 845,-zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz zmniejszając wydatki w kwocie
264845,-zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym :
200 000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, 60 000,-zł § 4110 – Składki
na ubezpieczenie społeczne. 4 845,-zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy. Zwiększenie dochodów i wydatków części oświatowej subwencji
ogólnej na rok 2022 zostanie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w dniu 22 września
2022r. Za-ca Skarbnika B. Kuć przedstawiła również Autopoprawki do zmiany uchwały
budżetowej, które przedstawiają się następująco : zwiększenie planu dochodów
i wydatków o kwotę 1.438.200,- zł w tym: W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę
1.438.200,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w związku z wejściem w życie
ustawy o dodatku węglowym wprowadza się plan dochodów i wydatków na zadania
zlecone gminie w § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19. Wydatki: 1.409.436,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne -20.000,- zł § 4010 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników-4.154,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia
społeczne-610,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy2.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia-2.000,- zł § 4300 – Zakup usług
pozostałych. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095
Pozostała działalność o kwotę 95.141,-zł § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielonej miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nowa
Iwiczna – Budowa tężni ogrodowej przy GOK”. Wydatki zwiększenie :W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholowi o kwotę
95. 141,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. Zwiększenie planu dochodów i wyda o
kwotę 25.000,- zł w tym: W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.000,-zł w rozdz.
85295 – Pozostała działalność wprowadza się projekt pn. „Aktywność siłą
Lesznowolskiego Seniora” w § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), pozyskane z innych źródeł. Wydatki: 3.200,- zł § 4170 – Wynagrodzenia
bezosobowe-21.800,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych-zmniejszenie w dziale 750 –
Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 5.000,- zł w § 4120 – Składki
na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zwiększenie z jednoczesnym
zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 168.500,- zł, w tym: W dziale 010 – Rolnictwo
i łowiectwo o kwotę 168.500,-zł w tym: 68.500,- zł w rozdz. 01043 § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Warszawianka – Budowa odcinka
sieci wodociągowej w ul. Prostej”-100.000,- zł w rozdz. 01044 § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Warszawianka – Budowa odcinka
sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej”z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 168.500,-zł z
zadania pn. „WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i
Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą - II etap” (został odliczony VAT naliczony).

1/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z Autopoprawkami.
2/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022 wraz
z przyjętymi autopoprawkami i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem wraz Autopoprawkami jednak żaden z Państwa Radnych ani Sołtysów nie
zabrał głosu w tej sprawie.
3/ Głosami : ZA: 9, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2,
Rada Gminy Lesznowola przyjęła Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022.
Wyniki imienne:
ZA (9) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA. PRZECIW (6)Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Dorota VASILOPOULOU
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI. BRAK
GŁOSU (1) Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (2)Konrad BOROWSKI, Bożena OBŁUCKA.
4/Głosami: ZA: 9, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 688/LV/2022 z dnia
22 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2022 wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Wyniki imienne:
ZA (9) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA. PRZECIW (6) Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Anita
KOCHANOWSKA - CYDZIK, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Dorota
VASILOPOULOU. WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI. NIEOBECNI (3) Konrad BOROWSKI, Bożena OBŁUCKA, Jerzy WIŚNIEWSKI.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Skarbnika B. Kuć. Za-ca
Skarbnika B. Kuć poinformowała o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2022 – 2034 wraz z Autopoprawkami. W stosunku do uchwały z 25 sierpnia 2022
r. z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Lesznowola na
lata 2022 - 2034 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia
26 sierpnia 2022 roku oraz Zarządzeniem z 13 września 2022 r. zmienia się w sposób
następujący : plan dochodów zwiększa się z kwoty 291.836.059,- zł. do kwoty
300.263.241,- zł tj. o kwotę 8.427.182,-zł, która wynika : ze zwiększenia planu
dochodów bieżących o kwotę 7.366.935,-zł, w tym : 296.134,-zł na transport i łączność,
1.320.005,- zł na gospodarkę mieszkaniową, 38.500,-zł na administrację publiczną,
998,- zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 2.851.904,-zł.
Na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 1.222.032,zł na różne rozliczenia, 296.190,-zł na oświatę i wychowanie, 90 225,-zł na pomoc
społeczną, 1.195.307,- zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 5 340,-

zł. na edukacyjną opiekę wychowawczą, 300,- zł na rodzinę, 50.000,- zł na gospodarkę
i ochronę środowiska, ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę
1.255.247,-zł w tym: 1.266.066,-zł na transport i łączność, 29.181,- zł na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska. Ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę
56.000,- zł , w tym: 20.000,-zł w gospodarka mieszkaniowa, 36.000,-zł w oświata
i wychowanie. Ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 139.000,-zł.
Plan wydatków : zwiększa się z kwoty 316.056.730,- zł do kwoty 423.483.912,- zł. tj.
o kwotę 8427.182,- zł., która wynika: ze zwiększenia planu wydatków bieżących
o kwotę 8.228.186,- zł, w tym : 59.610,- zł. na gospodarkę mieszkaniową, 49.486,- zł
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 1.222.032,- zł na różne
rozliczenia, 5.593.819,-zł na oświatę i wychowanie, 66.952,-zł. na pomoc społeczną,
1.195.307,- zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 5.340,- zł
na edukacyjną opiekę wychowawczą, 30.300,- zł na rodzinę, 5.340,- zł, w kultura
fizyczna, ze zwiększenia planu majątkowych o kwotę 1.654.586,- zł. w tym: 1.153.697,zł na transport i łączność, 29.000,- zł na gospodarkę mieszkaniową, 14 120,- zł.
na administrację publiczną 181.600,- zł na oświatę i wychowanie, 236.169,- zł.
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 40 000,- zł. na kultura fizyczna
i sport, ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.228.591,- zł w tym:
275.000,- zł w administracja publiczna, 264.845,- zł w różne rozliczenia, 30.000,- zł.
w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 10.200,- zł w oświata
i wychowanie, 432.950,- zł. w ochrona zdrowia, 46,- zł. w pomoc społeczna, 45.000,- zł
w edukacja opieka wychowawcza, 166.210,- zł. w gospodarce komunalnej i ochronie
środowiska, 2.340,- zł. w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 2.000,- zł.
na kultura fizyczna i sport, ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę
226.999 ,- zł, w tym: 165.230,- zł. w rolnictwo i łowiectwo, 20,- zł. w administracja
publiczna, 61.749,- zł. w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. W latach
2026-2028 wprowadzone kwoty dotyczą ubytku w wykonanych dochodach j.s.t.
będącego skutkiem wystąpienia Covid-19. W poz. 10.11 w 2020 r. wydatki dotyczą
wystąpienia Covid-19. W poz. 5.1.1.4 w latach 2026-2028 wprowadzone kwoty dotyczą
ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia Covid - 19.
W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
W poz. 1.3.2.4 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Jazgarzewszczyzna – Rozbudowa
ul. Krzywej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022r. – 2023. Limity w 2022 r.
wynoszą1.226.066,- zł. w 2023r. – 3 543.934,- zł. Łączne nakłady wynoszą 4.700.000,- zł.
W poz. 1.3u pn. „Kosów – Projekt i budowa oświetlenia boiska” zmniejsza się limity
w 2022r. o kwotę 70.000,- zł. Limity w 2022r. ulegają zmianie i wynoszą 0,- zł. Łączne
nakłady ulegają zmianie i wynoszą 17.000,- zł. W poz. 1.3.2.16 w przedsięwzięciu
pn. „Łazy – Odwodnienie ul. Różanej” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 119.749,- zł.
Limity w 2022 r. ulegają zmianie i wynoszą 512.251,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie
i wynoszą 512.251,-zł. W poz. 1.3.2.19 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt budowy
ul. Makowej” zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 9.570,-zł. Limity w 2022r. ulegają
zmianie i wynoszą 50.430,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 50.430,-zł.
W poz. 1.3.2.20 w przedsięwzięciu pn. „Łazy – Projekt budowy ul. Szklarniowej”
zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 15.000,- zł. Limity w 2022r. ulegają zmianie
i wynoszą 0,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 0,-zł. W poz. 1.3.2.32
w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło – Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11
(punkty świetlne) zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 566,- zł. Limity w 2022 r.
ulegają zmianie i wynoszą 19.434,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 19.434,zł. W poz. 1.3.2.48 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt

budowy oświetlenia na ul. Postępu zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 10.000,- zł.
Limity w 2022r. ulegają zmianie i wynoszą 0,-zł. Łączne nakłady ulegają zmianie
i wynoszą 0,-zł. W poz. 1.3.2.49 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” zmniejsza
się limity w 2022r. o kwotę 327.799,- zł. Limity w 2022r. ulegają zmianie i wynoszą
1.354.208,- zł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1.704.208,- zł. W poz. 1.3.2.50
w przedsięwzięciu pn. „Podolszyn – Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej”
zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 1.415,- zł. Limity w 2022r. ulegają zmianie
i wynoszą 48.585,-z ł. Łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 48.585,- zł. W poz.
1.3.2.55 w przedsięwzięciu pn. „Podolszyn – Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej”
zmniejsza się limity w 2022r. o kwotę 800,-zł. Limity w 2022r. ulegają zmianie
i wynoszą 49.200,- zł. Łączne nakłady ulegają zmiennie i wynoszą 49.200,- zł. W poz.
1.3.2.61 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 165.230,zł. Limity w 2022r. ulegają zmianie i wynoszą 5.269.322,- zł. Łączne nakłady ulegają
zmianie i wynoszą 6.281.834,- zł. W poz. 1.3.2.70 wprowadza się przedsięwzięcie
pn. „Wólka Kosowska – Budowa oświetlenia boiska”. Okres realizacji przedsięwzięcia
2022r. – 2023r. Limity w 2022r. wynoszą 110.000,- zł. w 2-23r. – 40.000,- zł . Łączne
nakłady wynoszą 150.000,-zł. W pozycji 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie
dłuższym niż rok.
2/ Głosami : ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3,
Rada Gminy przyjęła Autopoprawki do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola.
Wyniki imienne:
ZA (10) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena
ŁYSZCZ, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI. WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) Małgorzata
BOBROWSKA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Dorota VASILOPOULOU. BRAK GŁOSU (1)
Mariusz SOCHA. NIEOBECNI (3) Konrad BOROWSKI, Bożena OBŁUCKA, Jerzy
WIŚNIEWSKI.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2022- 2034 wraz z przyjętymi autopoprawkami.
4/Głosami : ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 689/LV/2022 z dnia 22 września
2022r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2022-2034 wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Wyniki imienne:
ZA (9) Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Piotr OSIŃSKI,
Bartłomiej SOSZYŃSKI. PRZECIW (1) Łukasz GROCHALA. WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Małgorzata BOBROWSKA, Grzegorz GONSOWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK,
Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Dorota VASILOPOULOU.

NIEOBECNI (4) Konrad BOROWSKI, Bożena OBŁUCKA, Mariusz SOCHA, Jerzy
WIŚNIEWSKI.
19. Przyjęcie Protokołu Nr LIV/R/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak.
2/ Głosami : ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
4, Rada Gminy przyjęła Protokół Nr LIV/R/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku.
Wyniki imienne:
ZA (17) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz
GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKACYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU. NIEOBECNI (4) Konrad BOROWSKI, Bożena
OBŁUCKA, Mariusz SOCHA, Jerzy WIŚNIEWSKI.
20 . Sprawy różne.
1. Radna M. Łyszcz zwraca uwagę na zbyt małą frekwencję na zebraniach sołeckich
i apeluje do Państwa Radnych a także Mieszkańców o jej zwiększenie. Pani Radna
Magdalena Łyszcz zaprasza również na imprezę „Tataspartakiada, która odbędzie
się 1 października i „ Bieg po dynię” 16 października br.
2. Radny Grzegorz Gonsowski wnioskuje o przesunięcie przystanku autobusowego linii
L4 bardziej w kierunku Lesznowoli aby nie był przy ulicy Tarniny lecz przy
ul. Miodunki, zaznaczył, że jest to prośba Mieszkańców.
3. Radna M. Maciejak wnosi o postawienie słupków przy ulicy Słonecznej 105 przy
wyjeździe z Osiedla gdyż po otwarciu drogi S - 7 jest wzmożony ruch na ulicy
Słonecznej i Mieszkańcy mają problem z wyjazdem z tego Osiedla. Pani Radna
M. Maciejak apeluje do Mieszkańców i Państwa Radnych o większą frekwencję
na zebraniach sołeckich. Informuje także o akcji organizowanej w postaci kiermaszu
ciast z którego dochód będzie przeznaczony na operację Mieszkanki Łaz - Alicji , która
potrzebuje 190 tys. aby pojechać na operację do Brukseli. Pani Radna M. Maciejak
składa podziękowania Pani Wójt i wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim, które
wypożyczyły sprzęty i różne przedmioty w celu zorganizowania pikniku w Starej
Iwicznej.
4. Radny K. Klimaszewski zwraca się w imieniu Mieszkańców do Za-cy Wójta Gminy
M. Wilusza o informacje związane z wprowadzeniem w życie uchwały zgodnie z którą
Mieszkańcy wnoszą opłaty za odprowadzanie wody do kanalizacji burzowej w sytuacji
kiedy ogródki są podlewane wodą deszczową oraz składa podziękowania
za inwestycję budowy ulicy Granicznej.
5. Za – ca Przewodniczącej RG Ł. Grochala zwraca się do Za-cy Wójta M. Wilusza
o spowodowanie aby ulica Wirażowa stała się ulicą jednokierunkową. Składa
również podziękowania za spowodowanie naprawy ulicy Wrzosowej przez Firmę
Orange oraz zadaje pytanie czy Firma Orange naprawia również drogi prywatne
a także czy planuje położenie światłowodu w ulicy Przyszłości. Pan Radny zadaje
pytanie odnośnie przystanku kiss & ride, kiedy będzie oznakowany oraz proponuje
aby inwestycję położenia nakładki asfaltowej na ulicy Ks. Słojewskiego położyć
chociaż w 1/3 powierzchni.
5. Za - ca Przewodniczącej Rady Gmin Anna Lasek proponuje aby Referat Funduszy
Zewnętrznych informował z jakich źródeł pochodzą fundusze na realizację takich
projektów jak np. tężnia w Nowej Iwicznej co zapewne skróci czas na procedowanie
takich uchwał.

6. Radny G. Kwiatkowski w związku zakończeniem inwestycji drogowej u zbiegu ulic
Kieleckiej i Postępu w Nowej Woli, kiedy Starostwo Powiatowe będzie wypłacać
odszkodowania, gdyż trzeba wybudować ogrodzenie boiska od strony ulicy.
7. Radny K. Łupiński zadaje pytanie w imieniu Mieszkańców Łaz, czy rozkłady jazdy
autobusów „ L” zostały dostosowane do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć
młodzieży uczącej się w Liceum w Piasecznie. Ponadto zadaje pytanie o organizację
w lesznowolskich szkołach oddziałów przygotowawczych dla obcokrajowców.
8. Radna M. Bobrowska podnosi temat złego funkcjonowania Przychodni w Magdalence.
9. Radny B. Soszyński dziękując za inwestycje ulicy Granicznej podkreślił, iż dobrze się
stało, że zlikwidowano przy okazji spowalniacze, które są problem dla kierujących
pojazdami.
10. Radny K. Klimaszewski wyraził przeciwstawną opinię na temat braku spowalniaczy
podkreślając fakt, że ich brak przyczynia się do braku bezpieczeństwa na tej drodze.
11. Za-ca Wójta Gminy M. Wilusz udzielił wyczerpujących odpowiedzi na powyższe
pytania :
• w kwestii przystanku autobusu L-4 przy ulicy Tarniny, poinformował, iż wniosek
Państwa Radnych, G. Gonsowskiego i J. Gawędy jest zasadny i zostanie rozpoznany.
Jeżeli chodzi o przystanek przy ul. Tarniny jest dlatego blisko ulicy Torowej gdyż
kierowcy autobusów stojąc tak blisko nie mogą otworzyć drzwi celem wypuszczenia
pasażerów gdyż nie stoją na przystanku.
• w odniesieniu się do pytania Pani Radnej M. Maciejak w kwestii postawienia
słupków przy ulicy Słonecznej 105 poinformował, iż do ich postawienia niezbędna
jest odpowiedź MZDW, gdyż droga nie jest w zarządzie Gminy Lesznowola.
• W odpowiedzi Radnemu K. Klimaszewskiemu, poinformował, że sprawę opłat
wyjaśni z Prezesem LPK.
• Odpowiadając na pytania Pana Radnego Ł. Grochali w kwestii ulicy Wirażowej
to na chwilę obecną brakuje konkretnych informacji w tym temacie. Jeżeli chodzi
o Firmę Orange czy naprawia szkody na drogach prywatnych to zostaną poczynione
ustalenia jaka firma (być może podwykonawcza) jest odpowiedzialna i zostanie
zobowiązana do naprawy tych dróg. Przystanek Kiss & ride przy szkole podstwowej
w Łazach, zostanie oznakowany po usunięciu zaparkowanych samochodów, które
nie przestrzegają przepisów parkowania do 2 min. Budowa drogi Ks. Słojewskiego
– przeprowadzone rozpoznanie terenu przez Firmę projektową pokazało, iż teren
jest trudny i nie można tej drogi wybudować tanim kosztem lecz jest to kwota ponad
6 mln zł .
• W odpowiedzi Pani Radnej Annie Lasek, Za-ca Wójta M. Wilusz poinformował, że
Referat Funduszy Zewnętrznych składa wiele wniosków o fundusze zewnętrzne
• i czasem jest tylko kilka dni na decyzję co uniemożliwia postawienie wszystkich
wniosków do zaopiniowania na Komisjach.
• W odpowiedzi Panu Radnemu G. Kwiatkowskiemu, Za-ca Wójta M. Wilusz
poinformował, że Gmina wystąpi do Starosty powiatowego z zapytaniem, kiedy
zostanie wypłacone odszkodowanie za grunty i oczywiście przystąpi się do budowy
ogrodzenia boiska sportowego.
• W kwestii pytania Pana Radnego K. Łupińskiego aby autobusy linii „L” miały
rozkłady dostosowane do zajęć w liceum w Piasecznie to sprawa jest dość
skomplikowana z uwagi na fakt, że MZK ma poważne trudności z utrzymaniem
obecnych kursów z powodu braku kierowców.
• Za-ca Wójta M. Wilusz ustosunkowując się do kwestii spowalniaczy na drogach,
poinformował, iż infrastruktura gminy winna być dostosowana do wymagań MZK

z uwagi na kursujące autobusy dla których montowanie spowalniaczy jest dużym
utrudnieniem.
• Za-ca Wójta M. Kania poinformował, że Firma Orange ma obowiązek także
naprawiać drogi prywatne po swoich inwestycjach i zostaną poczynione ustalenia
co do szkód przez nich poczynionych.
• Na pytanie o oddziały przygotowawcze w szkołach odpowiedzi udzielił Sekretarz
Gminy J. Wysokiński i poinformował, iż w Szkole w Mrokowie jest jeden oddział
przygotowawczy dla dzieci od IV do VI klasy, reszta dzieci uczęszcza do oddziałów
regularnych. W Łazach, Zamieniu i Mysiadle dzieci obcokrajowców uczęszczają
do oddziałów regularnych, podobnie jest w Lesznowoli i N. Iwicznej.
12. Sołtys Lesznowoli Pani Hanna Liwińska także zwraca uwagę na złe funkcjonowanie
Ośrodka Zdrowia w Magdalence.
13. Sołtys Warszawianki Pani Anna Pham zadaje pytanie o nowy Statut Sołectw, kiedy
zostaną zakończone nad nim prace?
14. Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Przewodnicząca Komisji Statutowej Pani
M. Łyszcz. Pani Przewodnicząca poinformowała, że prace nad Statutem Sołectw
zmierzają ku końcowi i wkrótce zostanie on przekazany do konsultacji społecznych
i zapewne prace nad nim zostaną zakończone jeszcze w tej kadencji.
21. Zamknięcie LV Sesji Rady Gminy Lesznowola.
1. Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak uroczyście zamknęła LV Sesję.
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Przygotował(a): Anna Baron
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

