BRG.0002.XXIX.2020

Protokół nr XXIX/R/2020
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 29 października 2020r.
1.Wiceprzewodnicząca RG Anna Lasek otworzyła XXIX Sesję Rady Gminy Lesznowola.
Obrady rozpoczęto 29 października 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:39 tego samego
dnia.
Nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem prawa obrad pełniła Pani Mecenas Teresa
Piekarczyk.
W posiedzeniu wzięło udział 19 członków.
Obecni:
1. Małgorzata BOBROWSKA
2. Konrad BOROWSKI
3. Tomasz FILIPOWICZ
4. Justyna GAWĘDA
5. Grzegorz GONSOWSKI
6. Łukasz GROCHALA
7. Krzysztof KLIMASZEWSKI
8. Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
9. Bożenna KORLAK
10. Grzegorz KWIATKOWSKI
11. Anna LASEK
12. Krzysztof ŁUPIŃSKI
13. Magdalena ŁYSZCZ
14. Marta MACIEJAK
15. Izabela MAŁEK
16. Bożena OBŁUCKA
17. Piotr OSIŃSKI
18. Mariusz SOCHA
19. Bartłomiej SOSZYŃSKI
20. Dorota VASILOPOULOU
21. Jerzy WIŚNIEWSKI
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
1/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek stwierdziła, że w obradach uczestniczy 19 Radnych co
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji /lista obecności stanowi jak
wyżej/.

3. Przyjęcie porządku obrad.
1/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek poinformowała, iż materiały dotyczące obrad sesji zostały
przekazane Radnym do wiadomości w terminie określonym w Statucie Gminy Lesznowola.
2/ Wiceprzewodniczący RG Ł. Grochala wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad pkt. nr 7.

3/ Po uzyskaniu wyjaśnień udzielonych przez Sekretarza Gminy, Wiceprzewodniczący RG
Ł. Grochala wycofał wniosek określony w ppkt. 2
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Rada Gminy przyjęła porządek obrad.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (4)
Grzegorz GONSOWSKI, Bożenna KORLAK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 14 września 2020r. do 13
października 2020r.
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta Gminy M. Wilusz.
Zastępca Wójta M. Wilusz poinformował, iż w okresie od 14 września 2020r. do 13 października
2020r. zostało podjętych 21 Zarządzeń w bieżących sprawach gminy.
2/ Radny J. Wiśniewski wnioskuje o nieodczytywanie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za
okres od 14 września 2020r. do 13 października 2020r.
3/ Głosami: ZA: 9, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła wniosek określony w ppkt. 2
Wyniki głosowania imienne:
ZA (9)
Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Grzegorz GONSOWSKI, Krzysztof
KLIMASZEWSKI, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Izabela MAŁEK, Bożena
OBŁUCKA, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (6)
Małgorzata BOBROWSKA, Justyna GAWĘDA, Łukasz GROCHALA, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Marta MACIEJAK, Mariusz SOCHA
NIEOBECNI (3)
Bożenna KORLAK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ
5/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Lesznowola za okres od 14 września 2020r. do
13 października 2020r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Marta MACIEJAK,
Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI,
Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (3)
Bożenna KORLAK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ

5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w
okresie między sesjami.
1/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek poinformowała, iż Przewodnicząca RG B. Korlak w okresie
miedzy sesjami uczestniczyła w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Farmę Dobrej
Woli.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020.
1/ Sprawę przedstawiły: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Skarbnika B. Kuć. Zastępca
Skarbnika B. Kuć przedstawiła ww projekt uchwały RG.
1.Zwiększenie (+) planu dochodów.
a)W dziale 758 – Rozliczenia różne o kwotę 628.758,-zł w rozdz. 75801 – Część oświatowa
subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa z jednoczesnym
zwiększeniem w dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 628.758,-zł w tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 400.000,-zł, § 4210
Zakup materiałów i wyposażenia – 98.758,-zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek –
10.000,-zł, § 4270 Zakup usług remontowych – 30.000,- zł, § 4300 Zakup usług pozostałych –
80.000,-zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 10.000,-zł.
b)W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 156,-zł w rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne §
0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za
częstotliwość.
c)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.461.685,-zł w rozdz.70005
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0800 – Wpływ z tytułu odszkodowań za przejęte
nieruchom. pod inwestycje celu publicznego. Odszkodowanie z GDDKiA za grunt pod drogę S-7.
d)W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.038.129,-zł w rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia
§ 6290 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmiana klasyfikacji środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
e)W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 31.100.000, zł w rozdz. 80101 – Szkoły
podstawowe § 0770 – Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku do
powołanej spółki Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałami: Nr 283/XXVI/2020
Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia przez Gminę Lesznowola
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Nr 284/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25
czerwca 2020r. w sprawie powierzenia spółce Nowoczesna Lesznowola Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością zadań własnych Gminy, Nr 321/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia
24 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
na rzecz spółki pod firmą Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.
Gmina Lesznowola zamierza odpłatnie przekazać w formie Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa do NL sp. z o.o. inwestycje oświatowe tj. szkołę w Zamieniu, szkołę w Nowej
Iwicznej i przedszkole w Wólce Kosowskiej.
f)W dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.140,-zł w rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
§ 0690 -Wpływ z różnych opłat.
g)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.000,-zł w rozdz. 90095 –
Pozostała działalność § 0690 – Wpływ z różnych opłat.
2.Zmniejszenie (-) planu dochodów
a)W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 385.000,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6290 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
b)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 300.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne
gminne § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych. Zmiana klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
c)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 58.000,-zł w rozdz.75023 - Urzędy gmin
§0920 – Pozostałe odsetki.
d)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 41.199,-zł w
rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne § 0870 – Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.
e)W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej o kwotę 6.724.000,-zł w tym :
- 13.000,-zł w rozdz. 75601 -Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 – Podatek
od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;
- 2.649.000,-zł w rozdz.75615 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w tym:
- 2.565.000,-zł § 0310 – Podatek od nieruchomości,
- 44.000,-zł § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 40.000,-zł § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- o kwotę 550.000,-zł w rozdz. 75616 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych w tym : 50.000,-zł § 0340 – Podatek od środków transportowych, 500.000,-zł §
0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 72.000,-zł w rozdz. 75618 – Wpływy z
innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490
– Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 3.440.000,-zł w rozdz.75621 – Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa w tym: 3.240.000,-zł § 0010 – Podatek dochodowy od osób
fizycznych, 200.000,-zł § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych,
f)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.738.129,-zł w tym :
-o kwotę 2.195.181,-zł w rozdz.80101 – Szkoły podstawowe § 6350 - Środki otrzymane
z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, Zmiana klasyfikacji
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych..
-o kwotę 542.948,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 6350 - Środki otrzymane
z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zmiana klasyfikacji środków z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
g)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.213,-zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność
§ 0970 - Wpływ z różnych dochodów.
h)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.920,-zł
w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 0640 - Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień.
3.Zwiększenie (+) planu wydatków:
a)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 560.916,-zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne
gminne w tym:
-160.000,-zł w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie
pn. „Lesznowola - Budowa drogi na odcinku od ul. Jedności wraz z kanalizacją deszczową,
zbiornikiem retencyjnym z regulatorem przepływu oraz oświetleniem ulicznym – etap I”
-5.000,-zł w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie
pn. „ Magdalenka – Budowa ul. Wiśniowej”;

-395.916,-zł w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup
gruntów pod drogi gminne z przeznaczeniem na odszkodowania za drogi gminne – prawomocne
decyzje Starosty Piaseczyńskiego. Tab. Nr 2a.
b)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.057.742,-zł w rozdz.70005 - Gospodarka
gruntami i nieruchomościami w tym: 5.500,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne,
33.500,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, 75.000,-zł § 4260 – Zakup energii, 39.242,-zł §
4270 - Zakup usług remontowych, 35.000 ,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych, 24.000,-zł § 4400
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, 492.000,-zł §
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, 33.500,-zł § 4600 - Kary i
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 320.000,zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „ Mroków Zakup nieruchomości nr 58/7 o pow. 0,35ha”. Tab. Nr 2a.
c)W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 80.000,-zł w rozdz.71004 – Plany
zagospodarowania przestrzennego § 4300 - Zakup usług pozostałych.
d)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 167.700,-zł w tym:
- 90.500,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin w tym:
- 5.000,-zł § 3020 –Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 1.500,-zł § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 10.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 16000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 5.000,-zł § 4220 - Zakup środków żywności;
- 20.000,-zł § 4260 - Zakup energii;
- 20.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 8.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 5.000,-zł § - 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 35.000,-zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst w tym:
- 30.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 5.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 42.200,-zł w rozdz.75095 – Pozostała działalność w tym :
- 22.200,-zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- 20.000,-zł § 4430 – Różne opłaty i składki.
e)W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.425.000,-zł w rozdz.75702 - Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:
- 125.000,-zł w § 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i
prowizje;
- 1.300.000,-zł w § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
f)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.555.400,-zł w tym:
- 3.168.400,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:
- 200.000 w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- 75.000,-zł w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 2.500.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 80.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 3.400,-zł § 4111- Składki na ubezpieczenie społeczne;
- 500,-zł § 4121 – Składki na fundusz pracy;
- 40.000,-zł § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia;
- 10.000,-zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- 50.000,-zł § 4260 – Zakup energii;
- 10.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 30.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych;

- 10.000,-zł w § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej;
- 15.000,-zł w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 1.500,-zł w § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 143.000,-zł w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nowa
Iwiczna – Modernizacja technologii ppoż. w budynku szkoły przy ul. I. Krasickiego 56
Tab. Nr 2a.
- 150.000,-zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:
- 20.000,-zł w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty;
- 130.000,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 2.818.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola tym:
- 1.600.000,-zł w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty;
- 250.000,-zł w § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę
fizyczną;
- 13.500,-zł w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 110.000,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 10.000,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 15.000,-zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 10.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 800.000,-zł w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego;
- 1.500,-zł w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
- 8.000,-zł w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 4.000,-zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 4330 - Zakup usług przez
jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 80.000,-zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 15.000,-zł w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:
- 10.000,-zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne;
- 2.000,-zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 3.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 440.000,-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:
- 400.000,-zł w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty;
- 20.000,-zł w § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę
fizyczną;
- 15.000,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 5.000,-zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 880.000,-zł w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:
- 700.000,-zł w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty;
- 150.000,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 30.000,-zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

g)W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 94.000,-zł w tym :
- 54.000,-zł w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii; w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z
jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 54.000,-zł w tym:
- 19.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 35.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 40.000,-zł w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4170 - Wynagrodzenia
bezosobowe z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 40.000,-zł w tym :
- 10.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 30.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
h)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 404.361,-zł w tym:
- 115.000 , zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe; w tym:
15.000,-zł § 3110 - Świadczenia społeczne; 100.000,-zł § 4330 - Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; 8.000,-zł w rozdz. 85215Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne, 253.500,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki
pomocy społecznej w tym : 8.000,-zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
30.000,-zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników; 8.000,-zł w § 4110 – Składki na
ubezpieczenia społeczne; 2.500,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy; 5.000,-zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia; 200.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych; 15.000,-zł w
rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w § 3110 – Świadczenia społeczne; 12.861,-zł w
rozdz.85295 – Pozostała działalność w tym: 6.000,-zł § 3110 - Świadczenia społeczne; 2.500,-zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników; 1.500,-zł § 4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne; 500,-zł § 4120 Składki na fundusz pracy; 2.361,-zł na projekt unijny pn. WPF„Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy” w § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe
Tabela Nr. 3.1 z jednoczesnym zmniejszeniem w tym: 615,-zł § 4017 Wynagrodzenia osobowe
pracowników; 1.034,-zł § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników; 110,-zł § 4117 Składki na
ubezpieczenia społeczne; 180,-zł § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne; 15,-zł § 4127 Składki
na Fundusz Pracy; 20,-zł § 4127 Składki na Fundusz Pracy; 275,-zł § 4179 Wynagrodzenia
bezosobowe; 106,-zł § 4417 Podróże służbowe krajowe; 6,-zł § 4419 Podróże służbowe krajowe,
i)W dziale 854 - Edukacja opieka wychowawcza o kwotę 90.000,-zł w tym: 60.000, zł w
rozdz.85401 - Świadczenia szkolne w tym:
50.000,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników; 10.000,-zł w § 4110 – Składki na
ubezpieczenia społeczne; 30.000, zł w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; w
§ 2540 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
j)W dziale 855 - Rodzina o kwotę 34.100,-zł w tym: 19.100, zł – w rozdz.85504 – Wspieranie
rodziny w tym:
- 16.000, -zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników; 2.500, -zł w § 4110 – Składki na
ubezpieczenia społeczne; 600,- zł w § 4120 - Składki na fundusz pracy; 15.000,-zł w rozdz. 85508
– Rodziny zastępcze § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących;
k)W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.325.550, zł w tym:
250.000, zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód: § 4300 - Zakup usług
pozostałych; 21.550, zł w rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym :
-3.050, zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne; 18.500, zł w § 4170 – Wynagrodzenia
bezosobowe; 1.054.000, zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w tym:
- 4.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia; 50.000, zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
1.000.000, zł § 6030 -Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. Wniesienie wkładu
do spółki pn. „ Nowoczesna Lesznowola Sp. zo.o” Tabela Nr 2a. „WPF – Wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

innych instytucji finansowych. Tabela 2a. WPF poz.1.3.2.43.
l)W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 297.483, zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie
kultury fizycznej w tym : 17.720,- zł § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; 50.000, zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników; 20.000, zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
20.000, zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia; 40.000, zł § 4260 – Zakup energii; 10.000, zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych; 30.000, zł § 4300 - Zakup usług pozostałych; 9.763, zł § 4430
– Różne opłaty i składki; 100.000, zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4.Zmniejszenie (-) planu wydatków :
a)W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 48.216,-zł rozdz. 01010 – Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
zadanie pn. „WPF-Stara Iwiczna -Projekt odwodnienia ul. Słonecznej. Tabela Nr 2a. WPF
poz.1.3.2.31
b)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.141.155,-zł w tym :
- 142.940,-zł w rozdz. 60011- Drogi publiczne krajowe w § 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych na zadanie pn. „WPF - Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w
miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej
nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska – pomoc
rzeczowa”. Tabela Nr 2a. WPF poz. 1.3.2.26.
- 753.244,-zł w rozdz.60013 -Drogi publiczne wojewódzkie w tym:
- 53.940,-zł w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Stara
Iwiczna, Kolonia Lesznowola-Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721
w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej – pomoc rzeczowa dla
Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Tabela Nr 2a. WPF poz. 1.3.2.32.
- 699.304,-zł w § 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
pn.”WPF – Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr
7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie – pomoc finansowa
dla Samorządu Województwa Mazowieckiego .Tabela Nr 2a. WPF poz. 1.3.2.1.
- 160.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych
przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg.
- 1.249.971,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6050 - Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych .Tabela Nr 2a. na zadania w WPF pod nazwą:
- 28.000,-zł – „WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do
kościoła.” WPF poz. 1.3.2.30.
- 184.131,-zł – „WPF- Łoziska – Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy
drogi 33 KDGD” WPF poz.1.3.2.13.
- 126.198,- zł – „WPF – Magdalenka – Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej.” WPF
poz.1.3.2.15.
- 70.110 ,- zł – „WPF – Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na
odcinku od ul .Zakręt do działki ewid. Nr 111 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.” WPF
poz.1.3.2.18.
- 72.900,-zł – „WPF – Nowa Wola – Projekt budowy drogi ul. Plonowa – II etap.” WPF
poz.1.3.2.22.
- 147.000,-zł- „WPF- Nowa Wola – Projekt budowy drogi 9KD”. WPF poz.1.3.2.23.
- 79.950.-zł – „WPF – Stara Iwiczna – Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3KDL
i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL.”WPF poz. 1.3.2.28.

- 45.992,-zł – „WPF- Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna – Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej
w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej.” WPF poz.1.3.2.33.
- 115.620,-zł – „WPF- Wilcza Góra -Projekt budowy ul. Polnej.” WPF poz.1.3.2.37.
- 95.202,-zł – „WPF- Wola Mrokowska – Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od
ul. Rejonowej do ul. Krótkiej.” WPF poz.1.3.2.39.
- 213.528,-zł – „WPF- Wola Mrokowska – Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
budowy ul. Łącznej i Górskiego.” WPF poz.1.3.2.41.
- 71.340,- zł – „ WPF Zgorzała – Projekt budowy ul .Jaskółki i ul. Gogolińskiej”. WPF poz.1.3.2.46
c)W dziale 630 – Turystyka – o kwotę 15.000,-zł w rozdz. 63003- Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki § 2360- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
d)W dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 19.000,-zł w tym:
- 17.500-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej; 1.500,-zł w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu
terytorialnego § 4300 - Zakup usług pozostałych
e)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 336.400,-zł w tym: 148.400,-zł w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe w tym: 3.900,-zł w § 4171– Wynagrodzenia bezosobowe; 1.500,-zł w § 4241
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; 143.000,-zł w § 4300 – Zakup usług
pozostałych; 38.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w tym: 8.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia
osobowe pracowników; 30.000,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne; 150.000,-zł w
rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w tym: 100.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia
osobowe pracowników; 50.000,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.
f)W dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.900,-zł w tym:
- 1.500,-zł w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości;
- 400,-zł w rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 – Zwrot dotacji
oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej
wysokości
g)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 131.460,-zł w tym: -- 11.500,-zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona dróg w § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych na zdanie pn. ”WPF – Janczewice – Budowa sieci
kanalizacji deszczowej na dz. Nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214. Tabela Nr 2a.WPF
poz.1.3.2.3.
- 200,-zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4120 – Składki na Fundusz Pracy
- 119.760,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów zabaw i dróg w tym :
- 20.000,- zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 99.760,zł w § 6050–Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Tabela Nr 2a. na zadania pn. :
- 15.000,- zł- „WPF - Wólka Kosowska – Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej. „WPF
poz.1.3.2.42
- 14.760,- zł – „WPF- Kolonia Lesznowola i Lesznowola – Projekt budowy oświetlenia ul.
Słonecznej ( Punkty świetlne).WPF poz.1.3.2.4
- 70.000,- zł- „WPF – Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna, - Projekt budowy oświetlenia
przejścia dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty
świetlne).WPF poz.1.3.2.14
h)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 23.220,-zł w tym :
- 20.500,-zł w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:

- 2.500,-zł w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury;
- 18.000,-zł w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.” WPF –
Władysławów - Opracowanie koncepcji świetlicy”. Tabela Nr 2a .WPF poz.1.3.2.38.
- 2.720,- zł w rozdz. 92195 – Pozostała działalność w § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
i)W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 20,- zł rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury
w § 4580 – Pozostałe odsetki.
2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020.
3/ Wiceprzewodnicząca RG A Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 330/XXIX/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2020.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
7. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lesznowola na lata 2020 – 2034.
1/ Sprawę przedstawiły: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Skarbnika B. Kuć. Zastępca
Skarbnika przedstawiła ww projekt uchwały RG.
Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do Uchwały Nr 320/XXVIII/2020
Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem
Nr 164/2020 z dnia 28 września 2020r., Zarządzeniem Nr 168/2020 z dnia 5 października 2020r.
oraz Zarządzeniem Nr 181/2020 z dnia 19 października 2020r zmienia się w sposób następujący:
Plan dochodów poz. 1 str. 1 zwiększa się z kwoty 271.752.053,-zł do kwoty 297.865.805,-zł tj. o
kwotę 26.113.752,-zł, która wynika:
a)ze zmniejszenia (-) planu dochodów bieżących o kwotę 6.797.133,-zł w tym:
- 58.000,-zł - w gospodarka mieszkaniowa;
- 6.724.000,-zł – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek…
- 10.213,-zł – w pomoc społeczna;
- 4.920,-zł – w gospodarka komunalna i ochrona środowiska
b)ze zmniejszenia (-) planu dochodów majątkowych o kwotę 3.464.328,-zł w tym:
- 385.000,-zł - w rolnictwo i łowiectwo;
- 300.000,-zł – w transport i łączność;
- 41.199,-zł – w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- 2.738.129,-zł – w oświata i wychowanie
c)ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 775.399,-zł w tym:
- 156,-zł – na drogi publiczne gminne;

- 628.758,-zl – subwencja oświatowa;
- 26.642,-zł na oświatę i wychowanie
- 56.703,-zł – na pomoc społeczną;
- 55.140,-zł – rodzina;
- 8.000,-zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
d)ze zwiększenia (+) planu dochodów majątkowych o kwotę 35.599.814,-zł w tym:
- 1.461.685,-zł – gospodarka mieszkaniowa wpływ z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości
pod inwestycje celu publicznego. Odszkodowanie za grunt z GDDKiA za grunt pod drogę;
- 3.038.129,-zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 31.100.000,-zł – oświata i wychowanie wpływy ze zbycia ZCP.
Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa się z kwoty 297.425.879,-zł do kwoty 308.306.502,-zł tj. o
kwotę 10.880.623,-zł, która wynika:
a)ze zmniejszenia (-) planu wydatków bieżących o kwotę 654.101,-zł w tym:
- 160.000,-zł w transporcie i łączności
- 15.000,-zł w turystyka;
- 19.000,-zł w administracja publiczna;
- 336.400,-zł w oświata i wychowanie;
- 94.000,-zł w ochronie zdrowia;
- 2.361,-zł w pomoc społeczna;
- 1.900,-zł w rodzina;
- 20.200,-zł w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska;
- 5.220,-zł w dotacje dla GOK;
- 20,-zł w kultura fizyczna i sport.
b)ze zmniejszenia (-) planu wydatków majątkowych o kwotę 2.323.631,-zł w tym:
- 48.216,-zł w rolnictwo i łowiectwo;
- 2.146.155,-zł w transport i łączność na projekty i budowę dróg;
- 111.260,-zł w gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 18.000,-zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
c)ze zwiększenia (+) planu wydatków bieżących o kwotę 11.834.439,-zł w tym:
- 737.742,-zł na gospodarkę mieszkaniową
- 80.000,-zł na działalność usługową;
- 167.700,-zł na administracje publiczną;
- 1.425.000,-zł na obsługę długu;
- 8.067.800,-zł na oświatę i wychowanie;
- 94.000,-zł na ochronę zdrowia;
- 461.064,-zł na pomoc społeczną;
- 90.000,-zł edukacyjna opieka wychowawcza;
- 88.100,-zł na rodzinę;
- 325.550,-zł na gospodarkę komunalną;
- 297.483,-zł na kulturę fizyczną i sport
d)ze zwiększenia (+) planu wydatków majątkowych o kwotę 2.023.916,-zł w tym:
- 165.000,-zł na budowę dróg
- 395.916,-zł na odszkodowania za drogi gminne prawomocne decyzje Starosty
Piaseczyńskiego
- 320.000,-zł gospodarka komunalna wydatki na zakupy inwestycyjne;
- 143.000,-zł w oświata i wychowanie;
- 1.000.000,-zł na wniesienie wkładu do spółki;

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 15.233.129,-zł. Deficyt po zmianach wynosi
10.440.697,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży
papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 10.440.697,-zł
2. Przychody budżetu gminy nie ulegają zmianie i wynoszą 32.523.826,-zł z następujących
tytułów:
1)z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
22.000.000,-zł na:
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 11.559.303,-zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 10.440.697,-zł
2)z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.523.826,-zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 22.083.129,-zł z następujących tytułów;
1) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
2) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.0000,-zł
3) wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 7.000.000,-zł
4) wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie
10.500.000,-zł w tym: 6.500.000,-zł spłata kredytu, 4.000.000,-zł wykup papierów wartościowych
5) przelew na rachunek lokat w kwocie 2.733.129,-zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym:
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.559.303,-zł, na sfinansowanie
planowanego deficytu w kwocie 10.440.697,-zł
2) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
W 2020 roku zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 31.100.000,-zł oraz w 2021 roku
o kwotę 18.500.000,-zł z tytułu sprzedaży majątku do powołanej spółki Nowoczesna Lesznowola
Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałami: - Nr 283/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca
2020r. w sprawie utworzenia przez Gminę Lesznowola spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- Nr 284/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie powierzenia
spółce Nowoczesna Lesznowola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy
- Nr 321/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki pod firmą
Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o. Gmina Lesznowola zamierza odpłatnie przekazać w formie
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do NL sp. z o.o. inwestycje oświatowe tj. szkołę w
Zamieniu, szkołę w Nowej Iwicznej i przedszkola w Wólce Kosowskiej.
Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF określa się na lata 2020-2035
w związku z wniesieniem wkładu do spółki pn. „Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.” Łączne
nakłady na ww przedsięwzięcie wynoszą 117.210.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 1.010.000,-zł;
w 2021r.- 8.000.000,-zł; w 2022r.- 8.000.000,-zł; w 2023r. – 7.900.000,-zł;
w 2024r. – 7.900.000,-zł; w 2025r. – 7.900.000,-zł; w 2026r. – 7.900.000,-zł; w 2027r. –
7.900.000,-zł; w 2028r. – 7.900.000,-zł; w 2029r. – 7.900.000,-zł; w 2030r. – 7.900.000,-zł;
w 2031r. – 7.400.000,-zł; w 2032r. – 7.400.000,-zł; w 2033r. – 7.400.000,-zł; w 2034r. –
7.400.000,-zł i w 2035r. – 7.400.000,-zł.W latach 2020 do 2035 urealnia się dochody i wydatki
W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące
zmiany:
1)W poz.1.1.1.5 w przedsięwzięciu pn.”Pociąg do wiedzy” o łącznych nakładach 1.218.537,-Okres
realizacji w latach 2018-2021. Ustala się limity w 2020r. – 303.425,-zł; w 2021r.- 102.371,-zł.
2) W poz.1.1.2.2 w przedsięwzięciu pn.” Projekt Virtual WOF" E - Turystyka ” zmniejsza się
łączne nakłady do kwoty 2.500,-zł. Okres realizacji w latach 2017-2022. Ustala się limity w 2020r.

– 0,-zł; w 2021r.- 2.500,-zł. Jest to część projektu Virtual WOF…
3) W poz.1.1.2.3 w przedsięwzięciu pn.” Projekt Virtual WOF" E - Dostępność” zmniejsza się
łączne nakłady do kwoty 291.000,-zł . Okres realizacji w latach 2017-2022. Ustala limity w 2020r.
– 0,-zł; w 2021r.- 291.000,-zł. Jest to część projektu Virtual WOF…
4) W poz.1.1.2.5 w przedsięwzięciu pn.” Projekt Virtual WOF" E - Środowisko” zmniejsza się
łączne nakłady do kwoty 445.716,-zł. Okres realizacji w latach 2017-2022. Ustala limity w 2020r.
– 0,-zł; w 2021r.- 334.286,-zł i w 2022r. - 111.430,-zł. Jest to część projektu Virtual WOF…
5) W poz. 1.3.1.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa gruntu od KOWR - PGR
Lesznowola. Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2022. Łączne nakłady wynoszą
120.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 8.000,-zł w 2021r.- 56.000,-zł i w 2022r.56.000,-zł.
6) W poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721
z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”
wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022. Ustala się limity w 2020r. - 0,-zł w
2021r. - 0,-zł i 2022r. - 699.304,-zł
7) W poz. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu pn. „Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz.
nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214” o łącznych nakładach 140.000,-zł. Ustala się limity
w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 140.000,-zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami do dyspozycji
sołectwa Janczewice oraz z budżetu Gminy w 2021r.
8) W poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. „Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy
oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)” wydłuża się okres realizacji do 2021r. Łączne
nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 14.760,-zł. Ustala się limity w 2021r. – 14.760,-zł.
9) W poz. 1.3.2.13 w przedsięwzięciu pn. „Łoziska - Opracowanie projektu budowlanowykonawczego budowy drogi 33 KDGD” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r.
Łączne nakłady wynoszą 184.131,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł
i w 2021r.- 184.131,-zł. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana w 2020r.
z realizacją zadania w 2021r.
10) W poz. 1.3.2.14 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna -Projekt
budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy
Lesznowola” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021. Łączne nakłady nie ulegają
zmianie i wynoszą 70.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 70.000,-zł. Umowa na
wykonanie zadania zostanie podpisana w 2020r.
z realizacją zadania w 2021r.
11) W poz. 1.3.2.15 w przedsięwzięciu pn. „Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul.
Koniecznej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021. Łączne nakłady nie ulegają
zmianie i wynoszą 156.210,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 126.198,-zł. Umowa na
wykonanie zadania zostanie podpisana w 2020r. z realizacją zadania w 2021r.
12) W poz. 1.3.2.18 w przedsięwzięciu pn. „Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze
skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ew. Nr 111” wydłuża się okres realizacji
przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie
i wynoszą 70.110,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 70.110,-zł.
Został podpisany aneks do umowy, wydłużający okres realizacji.
13) W poz. 1.3.2.22 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II
etap ” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i
wynoszą 145.800,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 72.900,-zł i w 2021r.- 72.900,-zł.
14) W poz. 1.3.2.23 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD” wydłuża
się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą
147.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 147.000,-zł.
15) W poz. 1.3.2.24 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nowa Wola –Budowa spinki

wodociągowej w ul. Konwaliowej” o okresie realizacji w latach 2020-202 i łącznych nakładach
15.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 15.000,-zł. Umowa na wykonanie zadania
zostanie podpisana w 2020r. z realizacją w 2021r.
16) W poz. 1.3.2.26 w przedsięwzięciu pn.”Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul.
Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola
Mrokowska” o łącznych nakładach 570.000,-zł.Ustala się limity w 2020r.- 27.060,-zł; w 2021r. –
542.940,-zł.
17) W poz. 1.3.2.28 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy
drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL” wydłuża się okres
realizacji przedsięwzięcia do 2021. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 147.600,-zł.
Ustala się limity w 2020r.- 67.650,-zł i w 2021r.- 79.950,-zł
18) W poz. 1.3.2.30 w przedsięwzięciu pn. „WPF - Stara Iwiczna – Projekt
i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła”. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i
wynoszą 150.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 150.000,-zł.
19) W poz. 1.3.2.31 w przedsięwzięciu pn. „WPF - Stara Iwiczna – Projekt
odwodnienia ul. Słonecznej” o łącznych nakładach 120.540,-zł. wydłuża się okres realizacji
przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 120.540,-zł. Ustala się
limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 48.216,-zł.
20) W poz. 1.3.2.32 w przedsięwzięciu pn. „WPF - Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola – Projekt
rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i
ścieżki pieszo-rowerowej” Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 581.738,-zł. Ustala się
limity w 2020r.- 27.798,-zł i w 2021r.- 53.940,-zł i w 2022r. -500.000,-zł.
21) W poz. 1.3.2.33 w przedsięwzięciu pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi
od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej” wydłuża się okres realizacji
przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 95.817,-zł. Ustala się
limity w 2020r.- 49.825,-zł i w 2021r.- 45.992,-zł
22) W poz. 1.3.2.37 w przedsięwzięciu pn. „Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej” wydłuża się
okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 231.240,zł. Ustala się limity w 2020r.- 115.620,-zł i w 2021r.- 115.620,-zł.
23) W poz. 1.3.2.38 w przedsięwzięciu pn. „WPF –Władysławów – Opracowanie koncepcji
projektu świetlicy”. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.000,-zł. Ustala się limity w
2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 150.000,-zł.
24) W poz. 1.3.2.39 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska – Projekt budowy drogi ul.
Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej” wydłuża się okres realizacji
przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 158.670,-zł. Ustala się
limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 95.202,-zł.
25) W poz. 1.3.2.41 w przedsięwzięciu pn. „Wola Mrokowska, Mroków – Opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego” wydłuża się okres realizacji
przedsięwzięcia do 2021r. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 214.450,-zł. Ustala się
limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 213.528,-zł.
26) W poz. 1.3.2.42 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wólka Kosowska – Projekt budowy
oświetlenia ul. Wesołej ” Łączne nakłady wynoszą 15.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w
2021r.- 15.000,-zł.
27) W poz. 1.3.2.43 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn.
Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.” Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2035. Łączne
nakłady wynoszą 117.210.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 1.010.000,-zł w 2021r.- 8.000.000,zł w 2022r.- 8.000.000,-zł w 2023r. – 7.900.000,-zł w 2024r. – 7.900.000,-zł w 2025r. – 7.900.000,zł w 2026r. – 7.900.000,-zł w 2027r. – 7.900.000,-zł w 2028r. – 7.900.000,-zł w 2029r. –

7.900.000,-zł w 2030r. – 7.900.000,-zł w 2031r. – 7.400.000,-zł w 2032r. – 7.400.000,-zł w 2033r.
– 7.400.000,-zł w 2034r. – 7.400.000,-zł i w 2035r. – 7.400.000,-zł.
28) W poz. 1.3.2.47 w przedsięwzięciu pn. „Zgorzała – Projekt budowy ul. Jaskółki i ul.
Gogolińskiej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2021. Łączne nakłady nie
ulegają zmianie i wynoszą 142.680,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.- 71.340,-zł.
29) 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 M. Maciejak poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034.
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034 i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 331/XXIX/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
8. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXII/2020 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2020.
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie
miejscowości Stara Iwiczna i Kolonia Lesznowola Gmina Lesznowola udzieli pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania projektu rozbudowy i
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszo –
rowerowej w kwocie 581.738,-zł w tym: w roku 2020 - 27.798,-zł; w roku 2021 – 53.940,-zł; w
roku 2022 – 500.000,-zł.
2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26
marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego
w roku 2020.
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały
Nr 248/XXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2020 i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 332/XXIX/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXII/2020
Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2020.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)

Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
9. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
współdziałania z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Celem zmiany uchwały jest zmiana zapisów
porozumienia zawartego miedzy Gminą Lesznowola a Samorządem Województwa Mazowieckiego
w sprawie wspólnej realizacji zadania mającego na celu usprawnienia ruchu tranzytowego,
polegającego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721. W § wprowadza się
następujące zmiany: 1) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2)udzieli województwu w roku 2022 pomocy
finansowej w kwocie 699.304,-zł na opracowanie koncepcji dokumentacji budowlanowykonawczo-przetargowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721”
2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5)zobowiązuje się w latach 2009-2022 do podjęcia działań
mających na celu wykup gruntów, przez które będzie przebiegać droga wojewódzka Nr 721 wg
nowego przebiegu, o którym mowa w § 1, co nie uchybia obowiązkowi wynikającemu z pkt 3. Po
wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zrzeknie się odszkodowania za
wywłaszczone grunty, a wartość odszkodowania będącego przedmiotem zrzeczenia zostanie
jednocześnie wliczona w udział określony w pkt. 3”. Niniejszą uchwała przesuwa się termin
udzielenia pomocy finansowej województwu z 2020 na 2022 rok.
2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Samorządem
Województwa Mazowieckiego.
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie współdziałania z Samorządem Województwa Mazowieckiego i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 333/XXIX/2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
współdziałania z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
10. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
1/ Sprawę przedstawiły: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Skarbnika B. Kuć. Zastępca
Skarbnika B. Kuć przedstawiła ww projekt uchwały. Rada gminy na podstawie art. 5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) określa

wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą przekroczyć
wysokości górnych granic stawek kwotowych ustalonych w ustawie. W myśl przepisu art. 20
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust.1
i art. 19 pkt 1 przywołanej ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie
zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w
stosunku do analogicznego okresu poprzedniego (in plus lub in minus). Wskaźnik wzrostu cen
ustalany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem
Prezesa GUS-u z dnia 15 lipca 2020 r. opublikowanym w M.P. z 2020 r. poz. 625, wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł
103,9%, co oznacza, że nastąpił wzrost cen o 3,9 %.W związku z powyższym minister właściwy
do spraw finansów publicznych ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych - powiększone o
3,9% - na kolejny rok podatkowy (M.P. z 2020 r. poz. 673).Wpływy z podatku od nieruchomości
stanowią stabilne źródło dochodów własnych budżetu gminy. Kontynuując kreowanie gminnej
polityki wspierania przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej, proponuję zwiększenie stawek kwotowych podatku od nieruchomości
wyłącznie o wskaźnik inflacji tj. o 3,9 %. Proponuje się stawki na 2021 rok częściowo niższe od
ustawowych, wspierając tym samym Mieszkańców i Przedsiębiorców gminy Lesznowola,
uwzględniając zaistniałą sytuację wynikającą z epidemii wywołanej COVID-19.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
4/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak, poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem uchwały RG jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 334/XXIX/2020 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (14)
Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (3)
Konrad BOROWSKI, Łukasz GROCHALA, Piotr OSIŃSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Małgorzata BOBROWSKA, Grzegorz GONSOWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
11. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
1/ Sprawę przedstawiły: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Skarbnika B. Kuć. Zastępca

Skarbnika B. Kuć przedstawiła ww projekt uchwały. Rada gminy na podstawie art. 10 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych z tym, że stawki nie mogą
przekroczyć wysokości górnych granic stawek kwotowych ustalonych w ustawie. W myśl przepisu
art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych określone w 10
ust. 1 i art. 19 pkt 1 przywołanej ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają
corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego (in plus lub in minus).Wskaźnik
wzrostu cen ustalany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z
komunikatem Prezesa GUS-u z dnia 15 lipca 2020 r. opublikowanym w M.P. z 2020 r. poz. 625,
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019
r. wyniósł 103,9%, co oznacza, że nastąpił wzrost cen o 3,9 %.W związku z powyższym minister
właściwy do spraw finansów publicznych ogłosił, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych powiększone o 3,9% - na kolejny rok podatkowy (M.P. z 2020 r. poz. 673).Wpływy z podatku od
środków transportowych stanowią stabilne źródło dochodów własnych budżetu gminy.
Kontynuując kreowanie gminnej polityki wspierania przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych
warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego,
zaproponowano zwiększenie stawek kwotowych podatku od środków transportowych wyłącznie
o wskaźnik inflacji tj. o 3,9 %.Proponuje się stawki na 2021 rok niższe od ustawowych, wspierając
tym samym przedsiębiorczość na terenie gminy Lesznowola, jednocześnie uwzględniając zaistniałą
sytuację wynikającą z epidemii wywołanej COVID-19.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
4/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak, poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały RG jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 335/XXIX/2020 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (14)
Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
PRZECIW (4)
Konrad BOROWSKI, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Piotr OSIŃSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata BOBROWSKA
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ

12. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021r.
1/ Sprawę przedstawiły: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Skarbnika B. Kuć. Zastępca
Skarbnika B. Kuć przedstawiła ww projekt uchwały. Rada Gminy na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333) uprawniona jest do
obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt. Zasady ustalania podatku
rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333).
Podatkiem rolnym opodatkowane są wszystkie grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków niezależnie od powierzchni stanowiącej podstawę do opodatkowania. Dla gruntów
gospodarstw rolnych podstawą do opodatkowania jest liczba ha przeliczeniowych ustalona na
podstawie powierzchni, rodzajów klas użytków rolnych – stanowiąca równowartość pieniężną 2,5q
żyta z 1 ha przeliczeniowego. Natomiast do pozostałych gruntów podstawą do opodatkowania jest
liczba ha wynikająca z danych z ewidencji gruntów i budynków – stanowiąca równowartość
pieniężną 5 q żyta z 1 ha. Proponuję obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy w 2021 r. z kwoty 58,55 zł do kwoty 37 zł tj. o
36,80 % mniej niż maksymalna stawka określona przez GUS. Celem podjęcia obniżonej stawki
podatku rolnego jest udzielenie pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli
szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy w 2021r.
3/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021r.
4/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak, poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy w 2021r.
5/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021r.
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały RG jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
6/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 336/XXIX/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ

13. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy
Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Art.18.ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) stanowi, że do wyłącznej właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących tworzenia i
przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad
wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji. Proponowany
projekt uchwały jest zgodny z obowiązującym prawem i ma na celu:- doprecyzowanie, że gmina
może tworzyć spółki i przystępować do nich tylko w zakresie realizacji zadań własnych w sferze
użyteczności publicznej,- określenie kwot, od przekroczenia której wymagane jest uzyskanie zgody
Rady Gminy Lesznowola.
2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji
w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Lesznowola.
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie określenia zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta
Gminy Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały RG jednak
żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 337/XXIX/2020 w sprawie określenia zasad wnoszenia,
cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy
Lesznowola.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela
MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
BRAK GŁOSU (1)
Grzegorz GONSOWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
14. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
(obszar położony przy ul. Żwirowej).
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Kania. Zastępca
Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra, wynika z potrzeby uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze, na którym obecnie brak jest obowiązującego
planu.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (obszar
położony przy ul. Żwirowej).
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Żwirowej) i zaproponowała dyskusję nad
przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 338/XXIX/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Żwirowej).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU
BRAK GŁOSU (1)
Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
15. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
(obszar położony pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Szkolną).
1/ Sprawę przestawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Kania. Zastępca
Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały. Projekt uchwały RG Lesznowola w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola, wynika z potrzeby zmiany wskaźników i przeznaczenia
na przedmiotowym terenie oraz dostosowanie zapisów do przepisów obowiązujących.
2/ Przewodniczący KPPRiU poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar położony pomiędzy ul. Krasickiego i ul.
Szkolną).
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Nowa Wola (obszar położony pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Szkolną) i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie
podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 339/XXIX/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Nowa Wola (obszar położony pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Szkolną).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ

16. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR
i Radiostacja Łazy (obszar pomiędzy: ul. Produkcyjną, ul. Alternatywy, ul. Gruntową).
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Kania. Zastępca
Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy, wynika z potrzeby zmiany układu
komunikacyjnego oraz dostosowania zapisów do przepisów obowiązujących.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy
(obszar pomiędzy: ul. Produkcyjną, ul. Alternatywy, ul. Gruntową).
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar pomiędzy: ul. Produkcyjną, ul. Alternatywy, ul. Gruntową)
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 340/XXIX/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
PGR i Radiostacja Łazy (obszar pomiędzy: ul. Produkcyjną, ul. Alternatywy, ul. Gruntową).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, 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)
Krzysztof KLIMASZEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
17. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
(obszar przy ul. Krasickiego).
1/ Sprawę przedstawili Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Kania. Zastępca
Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola, wynika z potrzeby uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze, na którym obecnie brak jest obowiązującego
miejscowego planu.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar przy
ul. Krasickiego).
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Nowa Wola (obszar przy ul. Krasickiego) i zaproponowała dyskusje nad przedmiotowym
projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.

4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 341/XXIX/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Nowa Wola (obszar przy ul. Krasickiego).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
18. Rozpatrzenie projektu uchwały RG przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola
i części obrębu Nowa Wola (obszar pomiędzy: ul. Postępu, ul. Cukierniczą, ul. Krótką).
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Kania. Zastępca
Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa Wola, wynika z
potrzeby zmiany wskaźników i przeznaczenia na przedmiotowym terenie oraz dostosowania
zapisów do przepisów obowiązujących.
2/ Przewodniczący KPPRiU K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i
części obrębu Nowa Wola (obszar pomiędzy: ul. Postępu, ul. Cukierniczą, ul. Krótką).
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przestawiła projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części
obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa Wola (obszar pomiędzy: ul. Postępu, ul.
Cukierniczą, ul. Krótką) i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały RG
jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 342/XXIX/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa Wola (obszar pomiędzy: ul. Postępu, ul.
Cukierniczą, ul. Krótką).
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ

19. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
1/ Sprawę przedstawili Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w art.5a ust. 1 i ust 4 nakłada na organy samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podstawowym celem programu jest
budowanie społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym poprzez wspieranie partnerstwa
pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Program jest wyrazem
aktywnej i otwartej polityki społecznej gminy Lesznowola, zapewnia efektywne wykonywanie
zadań publicznych gminy, tworzy warunki do zwiększenia aktywności społecznej, poprawia jakość
życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, wzmacnia potencjał organizacji
pozarządowych.
2/ Przewodniczący KPS J. Wiśniewski poinformował, iż KPD RG pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały RG w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021.
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem uchwały RG jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 343/XXIX/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (17)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Marta MACIEJAK, Izabela
MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Łukasz GROCHALA, Bartłomiej SOSZYŃSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
20. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę
Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa
w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Wilusz. Zastępca
Wójta M. Wilusz przedstawił ww projekt uchwały. Aneks wprowadza zmiany w wysokości
miesięcznych płatności dla linii autobusowych ZTM począwszy od sierpnia 2020r. Zmiany
związane były z uruchomieniem linii 715, 809 oraz zwiększeniem kursów linii 737 przebiegających
przez miejscowości Zgorzała i Zamienie wprowadzone z końcem sierpnia 2020r. W związku z
powyższym Aneks wprowadza uaktualnienie miesięczne wysokości udziału Gminy za sierpień w
kwocie 130 153,-zł (poprzednio 127 202,-zł). Natomiast miesięczny udział Gminy w kosztach
kursowania linii ZTM od września wyniesie 154 045,-zł (poprzednio 130 268,-zł).
2/ Przewodnicząca KPG M. Maciejak poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lesznowola Aneksu do
Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań
gminnego transportu zbiorowego.
3/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie przez gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem
Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego i
zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały jednak żaden z Państwa Radnych
dyskusji nie podjął.
4/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 344/XXIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym
Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
21. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Aksamitna – Wilcza Góra)
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Zastępca Wójta M. Kania. Zastępca
Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały. Nadanie nazwy – ul. Aksamitna drodze
wewnętrznej, położonej w obrębie Wilcza Góra, stanowiącej działki ewidencyjne nr 228/8
i nr 228/9 jest zgodne z wnioskiem właścicieli przedmiotowej drogi.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS GR pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
4/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 345/XXIX/2020 w sprawie nadania nazwy drodze.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
22. Rozpatrzenie projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Krokusa – Nowa Wola).
1/ Sprawę przedstawili Wiceprzewodnicząca RG. A. Lasek i Zastępca Wójta M. Kania. Zastępca

Wójta M. Kania przedstawił ww projekt uchwały. Nadanie nazwy – ul. Krokusa drodze
wewnętrznej, położonej w obrębie Nowa Wola, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 752 jest zgodne
z wnioskiem właściciela przedmiotowej drogi.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS GR pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
3/ Przewodniczący KPPRiU RG K. Klimaszewski poinformował, iż KPPRiU pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy drodze.
4/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy
drodze i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr 346/XXIX/2020 w sprawie nadania nazwy drodze.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
23. Wybór dwóch przedstawicieli Rady Gminy Lesznowola do Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Lesznowoli.
1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek i Sekretarz Gminy J. Wysokiński
Sekretarz Gminy J. Wysokiński poinformował, iż zgodnie z § 4 uchwały Nr 285/XXVI/2020 z dnia
25 czerwca 2020r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rada składa się z ośmiu członków:
1) dwóch przedstawicieli Rady Gminy,
2) dwóch przedstawicieli Wójta,
3) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Natomiast § 5 ww uchwały określa, iż przedstawicieli Rady Gminy wybiera Rada Gminy
Lesznowola.
2/ W związku z powyższym Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek zwróciła się z prośbą o zgłaszanie
kandydatur do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lesznowoli.
3/ Radny J. Wiśniewski zgłosił kandydaturę Radnego M. Sochy.
4/ Radny M. Socha wyraził zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Lesznowoli.
5/ Radny K. Łupiński zgłosił kandydaturę Radnego Ł. Grochali.
6/ Radny Ł. Grochala wyraził zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Lesznowoli.
7/ Radny G. Gonsowski zgłosił kandydaturę Radnej A. Lasek.
8/ Radna A. Lasek wyraziła zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Lesznowoli.
9/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek poinformowała, iż w związku z tym iż nie ma więcej
zgłoszeń, wnioskuje o zamknięcie listy kandydatów.
10/ Głosami: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
zamknięto listę kandydatów.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (19)

Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita
KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
11/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek poinformowała, iż każdy z Radnych może głosować
maksymalnie na dwóch kandydatów. Głosowanie odbywa się in blok i jest jawne. Przedstawicielem
Rady Gminy zostają ci Radni, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
12/ Głosami: Mariusz Socha: 13, Łuksza Grochala: 6, Anna Lasek: 12, BRAK GŁOSU: 0,
NIEOBECNI: 2 Rada Gminy wybrała dwóch przedstawicieli Rady Gminy Lesznowola:
Mariusza Sochę i Annę Lasek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Lesznowoli.
Wyniki głosowania imienne:
Mariusz Socha (13)
Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI
Łuksza Grochala (6)
Małgorzata BOBROWSKA, Łukasz GROCHALA, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof
ŁUPIŃSKI, Piotr OSIŃSKI, Bartłomiej SOSZYŃSKI
Anna Lasek (12)
Konrad BOROWSKI, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
24. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/R/2020 z dnia 24 września 2020r.
1/ Sprawę przedstawiła Wiceprzewodnicząca A. Lasek.
2/ Głosami: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXVIII/R/2020 z dnia 24 września 2020r.
Wyniki głosowania imienne:
ZA (18)
Małgorzata BOBROWSKA, Konrad BOROWSKI, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, 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)
Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK
NIEOBECNI (2)
Bożenna KORLAK, Magdalena ŁYSZCZ
25. Sprawy różne.
1/ Wiceprzewodnicząca RG A. Lasek odczytała oświadczenie Wójt Gminy M. J. Batyckiej-Wąsik
dotyczące publikacji w mediach społecznościowych, związanych z procesem przed Sądem

Okręgowym w Warszawie.
2/ Wiceprzewodnicząca A. Lasek podziękowała za:
- naprawienie dróg w Stefanowie.
- pismo które wystosował Urząd Gminy do Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie
naprawy ul. Ułanów w Stefanowie.
Ponadto prosi o udzielenie informacji dotyczącej etapowania budowy doświetlenia przejść w ciągu
DK-7 na wysokości Al. Krakowskiej w Jabłonowie i Kolonii Warszawskiej
3/ Radna J. Gawęda poinformowała, iż trwa głosowanie na najlepszy projekt zgłaszany do Budżetu
Obywatelskiego Mazowsza. W tym roku wśród zgłoszonych pomysłów znalazł się projekt nr 143
pt. „Kino w wyjątkowych okolicznościach czyli pod chmurką” dedykowany Mieszkańcom Gminy
Lesznowola. Radna zwróciła się z prośbą o wzięcie udziału w głosowaniu, które trwa do 16
listopada 2020r.
4/ Radna J. Gawęda zwróciła się z prośbą o:
- zorganizowanie spotkania on-line z przedstawicielami PKP,
- rozwiązania komunikacji lokalnej busa L-4 (większy bus L-4).
5/ Radny G. Gonsowski zwrócił się z prośbą o:
- wyrównanie ul. Jaskółki w Zgorzale,
- wykonanie 2 spowalniaczy przy miejscach oczekiwania dzieci na autobus szkolny w miejscowości
Zgorzała w celu poprawy bezpieczeństwa.
6/ Radna M. Maciejak zwróciła się z pytaniem kiedy zostanie wykonanie miejsce parkingowego dla
kobiet w ciąży przy Urzędzie Gminy Lesznowola – w sprawie którego składała zapytanie.
7/ Radna M. Maciejak zwróciła się z pytaniem na jakim etapie są prace związane z doświetleniem
skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 721- w granicach naszej gminy.
8/ Radny K. Łupiński podziękował za wybudowanie przejścia dla pieszych na ul. Gminnej w
Lesznowoli.
9/ Radna M. Bobrowska zwróciła się z prośba o rozważenie możliwości postawienia na wysokości
Liceum publicznego w Magdalence wiat przystankowych.
10/ Zastępca Wójta M. Wilusz i Sekretarz Gminy J. Wysokiński udzielili odpowiedzi i informacji
na ww pytania.
26. Wiceprzewodnicząca Anna Lasek zamknęła XXIX Sesję Rady Gminy Lesznowola.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak
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