BRG.002.XXX.2020

Protokół Nr XXX/R/2020
z Sesji Rady Gminy Lesznowola
w dniu 26 listopada 2020r.
1. Posiedzenie online XXX Sesji Rady Gminy Lesznowola, otworzyła Przewodnicząca Rady
Gminy Lesznowola Bożenna Korlak, która przywitała: Wójta Gminy Marię, Jolantę
Batycką - Wąsik, Za-cę Wójta Gminy M. Wilusza,
Za-cę Wójta M. Kanię,
Sekretarza Gminy Jana Wysokińskiego, Skarbnika Gminy Martę Sulimowicz oraz
wszystkich Państwa Radnych zebranych przed monitorami.

Obsługa prawna Sesji: Mecenas Teresa Piekarczyk.
Obrady rozpoczęto 26 listopada 2020r.
samego dnia.

o godz. 09.00, a zakończono o godz. 10.32 tego

2. Przewodnicząca RG stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania decyzji (lista
obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu wzięło udział 20 członków :
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.
3. Przewodnicząca RG
obrad.

B. Korlak stwierdziła quorum i tym samym prawomocność

4. Przyjęcie porządku obrad.
1/Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak i zaproponowała dyskusję
nad porządkiem obrad. (Komplet materiałów stanowi zał. Nr 2 do Protokołu).
5/Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Sesji : ZA: 20, PRZECIW: 0.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1.
Wyniki imienne:
ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI. Rada Gminy
Przyjęła proponowany porządek posiedzenia (porządek obrad stanowi załącznik
Nr 3 do Protokołu).

5. Przyjęcie Sprawozdania Wójta za okres od 14 października 2020r.
do 16 listopada 2020r.
1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy Maria, Jolanta
Batycka – Wąsik.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski wnosi o nieodczytywanie Sprawozdania
Wójta z uwagi na to, że nie uczestniczą (nie są zalogowani) w posiedzeniu Sołtysi,
którzy chcieliby znać treść Zarządzeń Wójta.
3/ Głosowanie w sprawie nieodczytywania Sprawozdania Wójta : ZA : 18.
PRZECIW: 1. WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI : 1.
Wyniki imienne : ZA (18) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz
FILIPOWICZ,
Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
PRZECIW (1) Piotr OSIŃSKI. WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Justyna GAWĘDA
NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI.
4/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI : 1. Wyniki imienne: ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA,
Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI,
Rada Gminy zdecydowała o nieodczytywaniu Sprawozdania Wójta Gminy
za okres od 14 października 2020 r. do 16 listopada 2020r.
5/ Głosowanie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Wójta za okres od 16 czerwca
do 7 lipca 2020r. : ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0. BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI : 1. Wyniki imienne : ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI,
Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy
WIŚNIEWSKI.NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI.
Rada Gminy przyjęła
Sprawozdanie Wójta za okres od 14 października 2020r. do 16 listopada

2020r.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami.
1. Przewodnicząca RG B. Korlak poinformowała, że w związku z pandemią działania
są ustawowo ograniczone i w związku z tym ich nie podejmowała.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola,
zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku.
1/ Sprawę przedstawili:
Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta M. Kania.
Za-ca Wójta M. Kania, poinformował, że uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
wynika z potrzeby zmiany § 15 w zakresie dopuszczalnej formy zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i jest zgodna z opinią Komisji Polityki Przestrzennej,
Rolnej
i Urbanistyki z dnia 21.10.2020r.
2/ Przewodniczący KPPR i U R.G. J. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 z dnia
18 kwietnia 2019 roku.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019
z dnia 18 kwietnia 2019 roku i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem,
jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu.
4/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI : 1.
Wyniki imienne: ZA (20) 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, Bożena
OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 347/XXX/2020 z dnia
26 listopada 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części
obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dnia 25 czerwca
2020 roku.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta M. Kania .
Za-ca Wójta M. Kania, poinformował, że teren planu dla części obrębu Lesznowola
położony jest przy ulicy Gminnej, zatwierdzony uchwałą Nr 291/XXVI/2020 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola.
Celem opracowania planu jest potrzeb a zmiany zapisu § 14, § 15, dotyczących ustaleń

realizacji zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG, K. Klimaszewski, poinformował , że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola
dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dnia
25 czerwca 2020 roku.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu
Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dnia 25 czerwca
2020 roku i zaproponowała dyskusję, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
4/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI: 1. Wyniki imienne: ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA,
Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 348/XXX/2020 z dnia
26 listopada 2020r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dnia
25 czerwca 2020 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Wola.
1/ Sprawę przedstawili :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
M. Kania. Za-ca Wójta Gminy M. Kania poinformował, że teren objęty projektem
Planu położony jest w granicach ulic: Postępu, Krasickiego, Kielecka. Zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z konieczności
ograniczenia lokalizacji zabudowy mieszkaniowej zgodnie z prowadzoną obecnie
polityką Rady Gminy. Pierwsze wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu
odbyło się w dniach 06.07.2020r. do 24.07.2020r. W dniu 23.07.2020r. odbyła się
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
Do dnia 7.08.2020r. każdy zainteresowany mógł złożyć uwagę do projektu planu.
Drugi raz wyłożono plan miejscowy do publicznego wglądu w dniach: od 24.08.2020r.
do 18.09.2020r. W dniu 10.09.2020r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami. Do dnia 07.10.2020r. każdy zainteresowany mógł
złożyć uwagę do projektu. W terminie składania uwag do projektu planu określonym
w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu złożono 13 uwag, z których dwie
zostały częściowo uwzględnione, a jedna została uwzględniona w całości.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG, K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa
Wola.
3/ Przewodnicząca
RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Nowa Wola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym
projektem.

4/ Dyskusja : Przewodniczący KPPR i U K. Klimaszewski zadaje pytanie dotyczące
§ 11 pkt. 4 .
5/ Za-ca Wójta M. Kania udzielił odpowiedzi na pytanie określone w pkt 9 ppkt. 4 .
6/ Głosowanie: Zał. Nr 2. W sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
ZA : 20, PRZECIW : 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0, BRAK GŁOSU : 0, NIEOBECNI : 1.
Wyniki imienne : ZA (20). 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, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI, Rada Gminy Lesznowola przyjęła rozstrzygnięcia o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
7/ Głosowanie w sprawie zgodności projektu planu ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola. ZA: 20.
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU : 0, NIEOBECNI : 1.
Wyniki imienne : ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI,
Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI ,
Rada Gminy
przyjęła zgodność projektu planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola.
8/ Głosowanie w sprawie Zał. Nr 3. rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. ZA : 20, PRZECIW : 0.
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1.
Wyniki imienne : ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI, Rada Gminy przyjęła
rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania.
9/ Głosowanie w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Nowa Wola. ZA: 20, PRZECIW: 0.
WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1.
Wyniki imienne:
ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej

SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1).
Konrad BOROWSKI, Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 349/XXX/2020
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Wola.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 631/2
położonej w obrębie Łazy stanowiącej własność Gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy
M. Kania. Za-ca Wójta M. Kania, poinformował, że sprzedaż
nieruchomości
Oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 631/2 położonej w obrębie Łazy, która
z uwagi na swoją wielkość i położenie nie może być zagospodarowana przez Gminę,
jest zgodna z wnioskiem właścicieli nieruchomości przyległej w ewidencji gruntów
numerem 632/4 i poprawi warunki jej zagospodarowania.
2/ Przewodniczący KPPR i U RG, K. Klimaszewski, poinformował, że KPPR i u RG
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w
trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 631/2 położonej w obrębie Łazy stanowiącej
własność Gminy Lesznowola.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 631/2 położonej w obrębie Łazy stanowiącej własność Gminy
Lesznowola.
4/ Przewodnicząca
RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 631/2 położonej w obrębie Łazy
stanowiącej własność Gminy Lesznowola i zaproponowała dyskusję, jednak żaden
z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
5/ Głosami :
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI : 1.
Wyniki imienne: ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA,
Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI : 1. Konrad BOROWSKI,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 350/XXX/2020 z dnia
26 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
631/2 położonej w obrębie Łazy stanowiącej własność Gminy Lesznowola.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Olimpijczyków w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28 poprzez likwidacji
Filii w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8.
1/ Sprawę przedstawili :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy
J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński, poinformował, że Gmina
Lesznowola jest organem prowadzącym dla Szkoły im. Polskich Olimpijczyków
w Mysiadle, w której strukturze organizacyjnej od września 2016 r. funkcjonuje
Filia w Zgorzale. W chwili obecnej Filia w Zgorzale obejmuje strukturą kl. I – III
oraz przedszkole (tzw. kl. „0”), łącznie 271 uczniów w 9 oddziałach.

Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Mysiadle poprzez likwidację Filii
w Zgorzale jest zamiarem utworzenia z dniem 1 września 2021 roku Szkoły
Podstawowej w Zamieniu. Wszyscy uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/21
uczęszczają do Fili w Zgorzale od roku szkolnego 2021/2022 stają uczniami Szkoły
Podstawowej w Zamieniu, ul. Waniliowa 7. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed
terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów.
Ponadto, zgodnie z art. 89 ust. 3 w/w ustawy szkoła lub placówka oświatowa może
ostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
Zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia
Szkoły Podstawowej im.Olimpijczyków w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28 poprzez likwidacji
Filii w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków w Mysiadle,
ul. Kwiatowa 28 poprzez likwidację Filii w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8 i zaproponowała
dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji
nie podjął.
4/ Głosami : ZA : 20, PRZECIW : 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0, BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI : 1. Wyniki imienne : ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA,
Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI,
Rada Gminy Lesznowola podjęła
Uchwałę nr 351/XXX/2020 z dnia
26 listopada 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. Olimpijczyków w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28 poprzez likwidację Filii
w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021r.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński poinformował, że na podstawie ustawy z dnia
26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Gminy
corocznie uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który oprócz zadań określonych
zapisami ustawy zawiera zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
3/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformował, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021r.
4/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0,
BRAK GŁOSU : 0.
NIEOBECNI : 1. Wyniki imienne : ZA (20) 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, Bożena OBŁUCKA,
Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota
VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI,
Rada Gminy Lesznowola podjęła Uchwałę Nr 352/XXX/2020 z dnia
26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021r.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy.
1/Sprawę przedstawili :
Przewodnicząca RG B. Korlak i Sekretarz Gminy
J. Wysokiński.
Sekretarz Gminy J. Wysokiński poinformował, że do Wójta Gminy
wpłynęła skarga. Skarżąca złożyła skargę, którą Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie przesłała do Urzędu Gminy Lesznowola do rozpatrzenia zgodnie
z właściwością. Skarga zawiera zarzuty nieprawidłowości związanych z przyznawaniem
i wypłatą dotacji przez Gminę Lesznowola na rzecz Niepublicznego Przedszkola
„Nutka” tj.:
1. nieprawidłowego wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
Niepublicznego Przedszkola „Nutka” prowadzonej przez Gminę Lesznowola.
2. zasadności wypłaty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Nutka.
3. niezgodności z przepisami prawa wypłata dotacji na rzecz Niepublicznego
Przedszkola „Nutka” w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty spowodowanego pandemią koronawirusa.
W roku 2002, na wniosek J.G - jako organu prowadzącego, do
ewidencji
niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Gminę Lesznowola
wpisane zostało Niepubliczne Przedszkole „Nutka”. Jako miejsce prowadzenia
działalności wskazano adres Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 30. W kolejnych latach,
tj. w roku 2009 oraz 2013, na wniosek organu prowadzącego przedszkole wpis ten
został rozszerzony odpowiednio o kolejne miejsca prowadzenia
działalności
dydaktyczno - wychowawczej, w obiektach zlokalizowanych w Nowej Iwicznej,
ul. Przebiśniegów 15 oraz w Piasecznie, ul. Mleczarska 70. Zgodne z przepisami
obowiązującymi w datach dokonywania wpisów (2009 r., 2013 r.) organ
prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Nutka” zgłaszał kolejne
miejsca
prowadzenia zajęć, chociaż nie wymagało to zmiany wpisu do ewidencji, a jedynie
zgłoszenie tego faktu, co też organ prowadzący wykonał. W Systemie Informacji
Oświatowej (SIO), Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) Niepubliczne
Przedszkole „Nutka” widnieje jako jeden podmiot oświatowy, prowadzący jedynie
działalność w trzech różnych lokalizacjach. Ponadto, przedszkole to posiada jeden numer
NIP, a dotacje przekazywane są na jeden rachunek bankowy. Niepubliczne Przedszkole
„Nutka” na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych oraz uchwały Nr 49/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca
2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy
Lesznowola dla publicznych i niepublicznych : szkół, przedszkoli, oddziałów
Przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje dotację z budżetu Gminy
Lesznowola.
W okresie do 31 grudnia 2017 r., a więc przed wejściem w życie
w/w ustawy kwestia dotowania niepublicznych placówek przedszkolnych regulowana
była przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie
z w/w regulacjami niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację w wysokości
75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w placówce
publicznej w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym, że na dziecko niepełnosprawne
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawne dziecko
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Kwota dotacji należnej
w danym miesiącu stanowi iloczyn liczby wychowanków i 75% miesięcznej stawki
wyliczonej na podstawie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka w publicznych
placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lesznowola. Podstawowa
kwota dotacji, na podstawie której obliczana jest wysokość dotacji dla niepublicznej
placówki oświatowej dwa razy w roku jest aktualizowana. Przekazywanie dotacji dla
niepublicznych placówek oświatowych odbywa się na podstawie składanych przez
organy prowadzące te placówki, za pośrednictwem Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie
Wychowanków.W/w zasady dotyczą wszystkich niepublicznych placówek oświatowych
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Lesznowola. W oparciu o w/w
uregulowania formalno-prawne Niepubliczne. Przedszkole „Nutka” w okresie od 2002 r.
do 31.10.2020 r. otrzymało łącznie dotację w wysokości 36 240 766,91 zł. Wskazanie
w ad.2 zasady dotowania placówek niepublicznych obowiązywały również w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty spowodowanym
pandemią koronawirusa. Potwierdzenie tego jest stanowisko Ministerstw a Edukacji
Narodowej z dnia 23.03.2020, zgodnie z którym w okresie tym dotowanie placówek
niepublicznych powinno się odbywać na dotychczasowych zasadach. Istniejące również
w tym zakresie orzecznictwo wskazuje, iż czasowe nieuczęszczanie dziecka
do przedszkola nie stanowi dostatecznej przesłanki do pozbawienia tej placówki dotacji,
bowiem dziecko w czasie okresowej nieobecności nie traci przymiotu wychowanka
tej placówki (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2013 r.).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz. 493 ze zm.) placówki
oświatowe mogą realizować swoje zadania dydaktyczne z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Nadzór zaś nad realizacją tych zadań sprawuje organ
nadzoru pedagogicznego.
2/ Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji RG poinformowała,
że KSW i Petycji opowiedziała się za odrzuceniem skargi na działalność Wójta Gminy
Lesznowola jako niezasadnej.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lesznowola i zaproponowała dyskusję
nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.

4/ Głosami : ZA : 18, PRZECIW : 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU : 0.
NIEOBECNI : 3. Wyniki imienne: ZA (18) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej
SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (3)
Konrad BOROWSKI, Anna LASEK, Izabela MAŁEK,
Rada Gminy Lesznowola
Podjęła Uchwałę Nr 353/XXX/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie
skargi na działalność Wójta Gminy Lesznowola uznając skargę za bezzasadną.
14. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Lesznowola.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Za-ca Wójta Gminy M. Kania.
Za-ca Wójta Gminy M. Kania, poinformował, że wpłynęła do Urzędu skarga
na działalność Wójta Gminy Lesznowola, z której wynika ,iż w związku z interwencjami
Pana A. P. w sprawie wywyższenia nieruchomości sąsiednich i zalewania nieruchomości,
stanowiącej własność Skarżącego Wójt Gminy już w roku 2010 podjął działania
(w związku z przebudową pobliskiego skrzyżowania dróg ul. Słonecznej i Wojska
Polskiego) zmierzające do poprawy warunków wodnych na omawianym terenie,
także na terenie działki Skarżącego. Przebudowa skrzyżowania prowadzona
i nadzorowana była przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, a tymczasowe
składowanie urobku zostało usunięte przez firmę przed końcowym odbiorem
zadania inwestycyjnego. Pod ulicą Wojska Polskiego wykonany został przepust,
umożliwiający swobodny przepływ wody do zbiornika wodnego tj. stawu (znajdującego
się po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego). Następnie na podstawie Decyzji
nr 62/2010 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku udzielającej
Gminie Lesznowola pozwolenia wodnoprawnego – na terenie przyległym do działki
Skarżącego, jak też na samej tej działce, wykonane zostały u rządzenia wodne
obniżające zwierciadło wody podziemnej ( m.in. na terenie działki
Skarżącego o 45 cm) i odprowadzające wody podziemne do zbiornika wodnego
tj. stawu, znajdującego się po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, a dalej rowem
melioracyjnym do rzeki Raszynki. Następnie w okresie od dnia 23 sierpnia 2011 r.
do dnia 18 marca 2015 r.Wójt Gminy Lesznowola prowadził postępowania administracyjne
w przedmiotowej sprawie. W ramach prowadzonych postępowań wykonane zostały cztery
ekspertyzy hydrologiczne:
1. Opinia hydrologiczna w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego zalewania
działki Skarżącego położonej w miejscowości Lesznowola wykonana przez
firmę GEOSTUDIO listopad 2011 r.
2. Opinia w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach Skarżącego i sąsiedniej
w Lesznowoli wykonana przez uprawnionego hydrologa z firmy INTEGRATED
ENGINEERING, grudzień 2013 r. (postępowanie Pan A. P. i Pan R. L. - działka sąsiednia).
3. Opinia w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach Skarżącego i sąsiednich
w Lesznowoli wykonana przez uprawnionego hydrologa z firmy INTEGRATED
ENGINEERING, grudzień 2013 r. (postępowanie Pan. A. P. i Pan. A. L. – sąsiad).

4. Opinia w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach Skarżącego i sąsiednich
w Lesznowoli wykonana przez uprawnionego hydrologa z firmy INTEGRATED
ENGINEERING, grudzień 2013 r. (postępowanie Pan A. P. i Państwo A. i R. K.)
oraz dokument pod nazwą Sprawozdanie z badań warunków gruntowo-wodnych w rejonie
działki położonej przy ulicy Słonecznej w Lesznowoli wykonany przez firmę geologiczną
GEOMAG powyższych ekspertyzach przeprowadzone bardzo dokładne obliczenia dotyczące
wody opadowej, uwzględniając przy wykonywaniu tych obliczeń nie normalne opady, ale
opady katastrofalne, tj. występujące sporadycznie. Obliczenia spadającej wody opadowej
przedstawione są na wielu stronach tych ekspertyz. Przedstawione są także mapy z
kierunkami spływu tych wód. Obliczenia te dowiodły, że nawet przy wystąpieniu opadów
katastrofalnych, sąsiedzi tj. Pan A. L. i Pan R. L. nie zalewają nieruchomości Pana A. P.
Natomiast Sprawozdanie z badań warunków gruntowo-wodnych jest to opracowanie
określające warunki wodne w gruncie w rejonie działki Skarżącego w zakresie możliwości
zalewani obszaru tej działki przez wody gruntowe z terenów sąsiadujących. Na podstawie
przeprowadzonych badań terenowych opracowanie jednoznacznie stwierdza, iż nie ma
możliwości zalewania działki Skarżącego przez wody gruntowe. Prowadzone postępowania
administracyjne w sposób jednoznaczny dowiodły,
że zagospodarowanie terenu
nieruchomości sąsiednich nie spowodowało zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla
nieruchomości, stanowiącej własność Pana A. P. a zatem nie powoduje jej zalewania. Biegły
hydrolog w jednej ze swoich opinii stwierdził, że budynki na działce Skarżącego zalewane
są wodami spływającymi z terenu tej działki oraz z budynków, znajdujących się na terenie
ww. działki, zatem
w celu rozwiązania problemu zaleca się wykonanie systemu
odwadniającego teren działki Skarżącego, odprowadzającego wodę w kierunku rowu wzdłuż
ul. Słonecznej.” Na podstawie zebranego materiału dowodowego Wójt Gminy
jednoznacznie orzekł o braku wpływu zagospodarowania (tj. podwyższenia)
terenu nieruchomości sąsiednich na zmianę stosunków wodnych
na nieruchomości Skarżącego. Postępowania administracyjne zakończone zostały
wydaniem trzech decyzji administracyjnych w styczniu 2014 roku na podstawie,
których
Wójt Gminy nie nakazał właścicielowi nieruchomości sąsiedniej
przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie oraz wykonania urządzeń
zapobiegających szkodom. Zgłaszany przez Pana A. P. problem został zatem
szczegółowo zbadany i wyjaśniony, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych przez
Wójta Gminy decyzjach administracyjnych, utrzymanych następnie w mocy przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie i Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie. Jednocześnie w związku z dalszymi pismami w tej
samej sprawie kierowanymi przez Pana A. P. do tutejszego Urzędu, a także do innych
organ przesyłanych następnie do tutejszego organu, Wójt Gminy wielokrotnie udzielał
Skarżącemu odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Zatem w celu zlikwidowania
Problemu zalewania działki Skarżącego– Pan A. P. powinien wykonać odwodnienie
terenu własnej nieruchomości. W związki z kolejnymi monitami Pana A. P. w sprawie,
w miesiącu marcu 2019 r. dr M. F. wykonywał aktualne badania dotyczące
istniejących warunków gruntowo- wodnych na terenie nieruchomości, stanowiącej
własność Pana A. P., na zlecenie Wójta Gminy i sporządzi dokument pod nazwą
„Opinia biegłego w sprawie ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości Skarżącego”.
W ostatnio sporządzonym dokumencie widnieją zdjęcia nieruchomości Pana A. P.
przedstawiające nagromadzenie licznych
odpadów gabarytowych na jego
działce, które m.in. uniemożliwiają odpływ wód opadowych.
W miesiącu wrześniu 2020 r. Przewodniczący Zarządu Gminnej
Spółki

Wodnej Lesznowola dokonał wizji lokalnej przedmiotowego terenu i sporządził raport
dotyczący zalewania posesji Skarżącego. Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Lesznowola
z dnia 5 października 2020 r. Wójt Gminy zawiadomieniem z dnia 6 października
2020 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z terenu nieruchomości
stanowiącej własność Pana A. P.
2/ Przewodnicząca KSW i Petycji J. Gawęda poinformowała, że KSW i Petycji opowiedziała
się za odrzuceniem skargi na działalność Wójta Gminy Lesznowola jako niezasadnej.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały Rady
Gminy w sprawie odrzucenia skargi na działalność Wójta Gminy Lesznowola
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem jednak, żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : ZA : 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU : 0.
NIEOBECNI : 2. Wyniki imienne: ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI,
Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2) Konrad BOROWSKI, Anna LASEK, Rada Gminy
podjęła
Uchwałę Nr 354/XXX/2020 z dnia 26 listopada w skargi na działalność Wójta
Gminy Lesznowola uznając skargę za bezzasadną.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2020.
1/ Sprawę przedstawili : Przewodnicząca RG B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz poinformowała, że zwiększenie planu dochodów
z jednoczesnym zmniejszeniem Tabela Nr 1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdz.80104 – Przedszkola o kwotę 1.941,-zł w §2400 Wpływy do budżetu pozostałości
środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
z jednoczesnym zmniejszeniem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym : 1.936,-zł
w § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej; 5,-zł w § 0970 – Wpływ z różnych
dochodów. Zwiększenie planu wydatków Tabela Nr 2 i Nr 2a : W dziale 600 – Transport
i łączność o kwotę 200.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6060
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup gruntów pod drogi gminne –
prawomocne decyzje Starosty Piaseczyńskiego. Tabela Nr 2a. W dziale 700 - Gospodarka
mieszkaniowa o kwotę 1.602.000,-zł w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na zadanie
pn. „Lesznowola – zakup gruntu pod KOWR – PGR Lesznowola o powierzchni 1,4658 h.
dz. nr 5/29 „ Tabela 2a. (Łączna kwota na zakup wraz z wadium wynosi 3.450.000,-zł.
Należy dołożyć 1.848.000,-zł. Dzień przed sesją prześlemy autopoprawkę z informacja skąd
zostaną przeniesione środki.) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 167.892,-zł
w tym: 162.997,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin w tym: 154.415 w § 4010 –
Wynagrodzenia osobowe: 8.582,-zł w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
700,- zł w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4170 –
Wynagrodzenia bezosobowe: 4.195,- zł – w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego w § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 327.753,-zł w tym : 164.461,- zł w rozdz.
80101 – Szkoły Podstawowe w tym: 30.000,-zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla
Niepublicznej jednostki systemu oświaty : 50.000,- zł § 3020 - Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń: 6.600,-zł § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczane do wynagrodzeń: 2.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: 55.861,- zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 20.000,- zł § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Modernizacja
technologii p.poż w budynku szkoły przy ul .I. Krasickiego 56.” 30.465,- zł w rozdz.80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: -30.000,- zł w § 2540 – Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty : 465,- zł w § 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.415,- zł w rozdz. 80104 –
Przedszkola w tym: 3.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:
2.000,- zł § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
24.415,- zł § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : 19.812,- zł
w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola w tym : 1.812,- zł § 4440 - Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : 18.000,- zł § 6060 –Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „ Lesznowola – zakup lodówki do
stołówki szkolnej. Tab. Nr 2a. 22.000,- 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: 20.000,- zł § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
przez osobę fizyczną: 2.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:
61.600,- zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym :
30.000,- zł § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 31.600,- zł § 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 63.500,-z w § 6060 – Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Zakup laptopów
z przeznaczeniem do pracy zdalnej w trakcie pandemii COVID-19 (Tabela 2a). W dziale
852– Pomoc społeczna o kwotę 74.500,-zł w tym: 20.000,-zł w rozdz. 85214 – Zasiłki
okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w § 3110 - Świadczenia społeczne 54.500,-zł w rozdz. 85295,Pozostała działalność w tym:
21.000,-zł § 4017, Wynagrodzenia osobowe: 1.500,-zł § 411- Składki na ubezpieczenia
społeczne: 1.520,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:
7.980-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych: 17.000,-zł § 4307 – Zakup usług pozostałych:
5.500,- zł § 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.000,-zł w rozdz. 85401 –
Świetlice szkolne w tym : 50.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:
10.000,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne: W dziale 855 - Rodzina o kwotę
50.900,-zł w tym: 4.000, zł w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze w § 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników: 45.000,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – Świadczenia społeczne 1.900,-zł w rozdz.
85504. Wspieranie rodziny w § 4010. Wynagrodzenia osobowe. W dziale 900. Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska o kwotę 223.902,- zł w tym: 218.902,-zł w rozdz. 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem
na dopłatę do ścieków 5.000,-zł. W rozdz.90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi
w § 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 75.468,zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : 70.000,-zł § 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników; 5.468,- zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych: Zmniejszenie planu wydatków (Tabela Nr 2 i 2a): W dziale 010.
Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitarna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie
pn. ”Lesznowola”.
Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na
dz. nr 279/23, 280/10, 324/1, 346, 281/8, 282/8, 283/11. WPF poz.1.3.2.8. Tab.2a.
W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 163.697,-zł w tym : 42.997,- zł w rozdz.
75011.Urzędy wojewódzkie w tym:21.415,-zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne:
13.000,-zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy: 8.582,-zł § 4300. Zakup usług pozostałych:
120.000,-zł w rozdz.75023.
Urzędy gmin w tym: 50.000,-zł § 4110. Składki na
Ubezpieczenia społeczne : 70.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 700,-zł
w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4190 – Nagrody
konkursowe: W dziale 758. Różne rozliczenia o kwotę 55.000,-zł w rozdz.75818.Rezerwy
ogólne i celowe § 4810 Rezerwa ogólna: W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę
1.845.666,-zł w tym : 319.600,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym: 20.000,-zł
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez
osobę fizyczną: 58.600,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników: 10.000,-zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia Społeczne: 20.000,-zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy:
58.500,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 6.000,-zł § 4220 – Zakup środków
żywności: 34.500,-zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek: 110.000,-zł § 4300
Zakup usług pozostałych : 1.000,-zł § 4430 – Różne opłaty i składki: 1.000,-zł § 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:17.000,-zł w rozdz.
80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 4.000,-zł § 4110. Składki
na ubezpieczenia społeczne: 13.000,-zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek:
1.191.000,-zł w rozdz.80104. Przedszkola w tym:1.095.000,-zł § 2540. Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty : 66.000,- zł § 4110. Składki
na ubezpieczenie społeczne: 15.000,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 10.000,-zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia : 5.000,- zł § 4270. Zakup usług remontowych:
60.066,-zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym 60.000,-zł § 4300 –
Zakup usług pozostałych : 66,-zł § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych: 204.000,-zł w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :
34.000,-zł § 4300. Zakup usług pozostałych:170.000,-zł § 4700. Szkolenie pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 54.000,-zł w rozdz. 80148 – Stołówki
szkolne i przedszkolne w tym: 38.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:
5.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:11.000,-zł § 4210.Zakup materiałów
i wyposażenia : W dziale 851. Ochrona zdrowia o kwotę 63.500,- zł w rozdz. 85154 –
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:38.500,-zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia
- 25.000,-zł §4220 . W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 172.652,-zł
w tym: 152.652-zł w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w tym : 85.598,- zł § 4010 –
Wynagrodzenia osobowe pracowników:28.000,-zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia:
7.000,-zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek, 32.054,-zł § 4440. Odpis na
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 20.000,-zł w rozdz. 85415 - Pomoc materialna
dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów: W dziale 855 – Rodzina o kwotę 50.900,-zł
w tym: 4.000,-zł w rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze § 4170 – Wynagrodzenia
bezosobowe: 45.000,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego w tym: 15.000,-zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: 30.000,-zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 1.900,-zł w rozdz. 85504-Wspieranie rodziny
w tym: 500,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 1.000,-zł § 4210. Zakup materiałów
i wyposażenia: 200,-zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: 200,-zł § 4700 – Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej : W dziale 921 – Kultura

i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 350.000,-zł w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki
kultury ,świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury: Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 3.1 – po zmianach. Dotacje udzielone
z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach. Plan wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych na 2020 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 – po zmianach. Zarządzeniem Nr 187/2020 Wójta Gminy
Lesznowola z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 258.172,-zł w tym: W dziale
010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 27.892,-zł w rozdz. 01095 – Pozostała działalność
w § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami: Wydatki : o kwotę 27.892,-zł w tym: 752,- zł w § 4210 – Zakup materiałów
i wyposażenia: 37.582,-zł w § 4430 – Różne opłaty i składki. W dziale 854 – Edukacyjna
opieka wychowawcza o kwotę 2.670,-zł w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
w § 2040 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów rządowych w tym: Wydatki : o kwotę 2.670,-zł w § 2830.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
W dziale 855 – Rodzina o kwotę 227.610,- zł w tym: 222.000,-zł w rozdz. 85504.
Wsparcie rodziny w § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami: Wydatki : o kwotę 222.000,-zł w rozdz. 85504 - Wsparcie
rodziny w tym: 215.340,-zł w § 3110 – Świadczenia Społeczne: 3.000,-zł w § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia: 3.660,-zł w § 4300. Zakup usług pozostałych. 5.610,-zł w rozdz.
85504 – wspieranie rodziny § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami: Wydatki o kwotę 5.610,-zł w tym: 5.400,-zł w § 3110
- Świadczenia społeczne: 210,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:
Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 1,-zł. w dziele 801.
Oświata i wychowanie o kwotę 1,-zł w rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: Wydatki: o kwotę
1,-zł w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zarządzeniem
Nr 192/2020 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie zmian
w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę
2.417.954,-zł w tym: W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.654,-zł
w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w § 2030. Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):
Wydatki: o kwotę 3.654,-zł w § 3240 - Stypendia dla uczniów. W dziale 855 – Rodzina
o kwotę 2.414.300,- zł w rozdz.85501 - Wsparcie rodziny w § 2060.
Dotacje celowe
przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane
z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu
dzieci: Wydatki : o kwotę 2.414.300,-zł w tym: 2.379.310,-zł w § 3110 – Świadczenia
społeczne: 29.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe: 5.000,-zł w § 4110 – Składki

na ubezpieczenie społeczne: 990,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy: Zarządzeniem
Nr 200/2020 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie zmian
w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 147.107,zł w tym: W dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 872,-zł w rozdz.75011 –Urzędy
wojewódzkie w § 2010 -Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: Wydatki
o kwotę 872,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: W dziale 855- Rodzina
o kwotę 99.834,-zł w tym : w rozdz. 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego o kwotę 91.878,-zł § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie: Wydatki o kwotę 91.878,-zł w § 3110 Świadczenia społeczne: w rozdz.85504 –
Wspieranie rodziny o kwotę 7.956,-zł w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie: Wydatki o kwotę 7.956,-zł w tym: 7500,-zł § 3110 – Świadczenia
społeczne: 380,-zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: 66,-zł § 4110 – Składki
na ubezpieczenie społeczne: 10,-zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy. Skarbnik Gminy
M. Sulimowicz przedstawiła również Autoporawki do zmiany uchwały budżetowej, które
brzmią następująco: Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.853.000,-zł w tym: W dziale
700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005. Gospodarka gruntami nieruchomościami
o kwotę 1.848.000,-zł w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
na zadanie pn. „Lesznowola – Zakup gruntu od KOWR – PGR Lesznowola o powierzchni
1,4658 ha dz. nr 5/29”. Tabela 2a.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne w rozdz. 75414
Obrona cywilna o kwotę 5.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: Zmniejsza
się plan wydatków o kwotę 1.853.000,-zł w tym: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
kwotę 47.000,- w tym: w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym : 36.000,- w § 4300 - Zakup usług pozostałych: w rozdz. 01030 – Izby rolnicze
w tym: 11.000,- w § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego: W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę
1.041.641,- zł w tym: w rozdz. 60004 – Lokalny transport w tym: 395.000,-zł w § 2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 10.000,-zł w § 4270 –
Zakup usług remontowych: 586.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych w rozdz.
60016 Drogi publiczne gminne: 12.500,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
20.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych: 5.000,-zł w 4430 – Różne opłaty
i składki 13.141,-zł w § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 105.000,- zł w tym:
w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 15.000,-zł w § 4210
– Zakup materiałów i wyposażenia: 10.000,-zł w § 4260 - Zakup energii: 10.000,-zł
w § 4270 – Zakup usług remontowych: 36.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych:
25.000,-zł w § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe. 9.000,-zł w § 4610 – Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego: W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 19.596,- zł
w tym: w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego; w tym : 5.500,-zł

w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe : - w rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji
i kartografii: 14.096,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych: W dziale 750 Administracja
publiczna o kwotę 252.925,- zł w tym: w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie: 3.815,-zł
w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 10.000,-zł w § 4300 –
Zakup usług pozostałych 995,-zł w § 4410 – Podróże służbowe krajowe: 3.090,zł w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
w rozdz. 75022 – Rady Gminy : 31.562,-zł w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych: 10.000, zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 6.000,-zł w § 4220
– Zakup środków żywności: 7.670,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych 1.000,-zł
w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: w rozdz. 75023 Urzędy gmin w tym:
35.500,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 5.000,-zł w § 4220 – Zakup
środków żywności: 36.064,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych: 20.000,-zł w § 4410
Podróże służbowe krajowe: 18.447,-zł w § 4430 – Różne opłaty i składki 22.500,-zł
w § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
5.000,-zł w § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : 10.000,-zł
w § 4220 - Zakup środków żywności: 17.282,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych:
w rozdz. 75095 – Pozostała działalność w tym: 9.000,-zł w § 4300 - Zakup usług
pozostałych: W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 54.912,-zł w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w § 4270 – Zakup usług
remontowych: W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
331.926,- zł w tym: w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :
400,-zł w § 4260 – Zakup energii: w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym:
100.000,- zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych : w rozdz. 90008 – Ochrona
Różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym : 10,-zł w § 4300 - Zakup usług
pozostałych : w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 41.500,-zł
w § 4270 Zakup usług remontowych: w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym : 62.254,-zł
w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 120.062,-zł w § 4300 - Zakup usług
pozostałych: w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w tym: 7.700,-zł w § 4430 – Różne
opłaty i składki.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2020 wraz z Autopoprawkami.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020 wraz z Autopoprawkami
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI : 2 Wyniki imienne : ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (2) Konrad BOROWSKI, Anna LASEK, Rada Gminy przyjęła
Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lesznowola na rok 2020.

5/ Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI: 2. Wyniki imienne. ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK, Bożenna KORLAK,
Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta
MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA,
Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.
NIEOBECNI (2) Konrad BOROWSKI, Anna LASEK, Rada Gminy podjęła
Uchwałę Nr 355/XXX/2020 z dnia 26 listopada w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Lesznowola na rok 2020.
16.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2035.
1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca R B. Korlak i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz, poinformowała, Wieloletnia Prognoza Finansowa
(w stosunku do Uchwały Nr 331/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia
29 października 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lesznowola na lata 2020-2034 oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 187/2020
z dnia 30 października 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 200/2020 z dnia 16 listopada 2020r.
zmienia się w sposób następujący: Plan dochodów poz. 1 str. 1 zwiększa się z kwoty
297.865.805,-zł do kwoty 300.689.037,-zł tj. o kwotę 2.823.232,-zł, która wynika:
ze zwiększenia (+) planu dochodów bieżących o kwotę 2.825.174,-zł w tym: - 872,-zł
dotacja administracja publiczna : 46.401,-zł – dotacja pomoc społeczna: 27.892,-zł
dotacja na podatek akcyzowy: 6.324,-zł – dotacja na edukacyjna opiekę wychowawczą:
2.741.744,-zł – dotacja na rodzina: 1.941,-zł – Oświata i wychowanie ze zmniejszenia
planu dochodów bieżących o kwotę 1.942,-zł w tym: 1,-zł – Oświata i wychowanie.
- 1.941,-zł – Oświata i wychowanie. Plan wydatków poz. 2 str. 3 zwiększa się z kwoty
308.306.502,-zł do kwoty 311.129.734-zł tj. o kwotę 2.823.232,-zł, która wynika:
Ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.825.916,-zł w tym:
- 163.697,-zł w administracja publiczna: 55.000,-zł w różne rozliczenia,
- 1.845.667,-zł w oświata i wychowanie: 63.500,-zł w ochronie zdrowia: 124.500,-zł
w pomoc społeczna: 172.652,-zł w edukacyjnej opiece wychowawczej: 50.900,-zł
w rodzina: 350.000,-zł w dotacje dla GOK. Ze zmniejszenia (-) planu wydatków
majątkowych o kwotę 20.000,-zł w tym: 20.000,-zł w rolnictwo i łowiectwo
na projekt budowy kanalizacji. Ze zwiększenia planu wydatków bieżących
o kwotę 3.765.648,-zł w tym: 27.892,-zł – na podatek akcyzowy, 168.764,-zł na
administracje publiczną: 289.753,-zł na oświatę i wychowanie: 120.901,-zł na pomoc
społeczną: 66.324,-zł edukacyjna opieka wychowawcza : 2.792.644,-zł na rodzinę:
223.902,-zł na gospodarkę komunalną: 75.468,-zł na kulturę fizyczną i sport .
Ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.903.500,-zł w tym:
200.000,-zł na zakup gruntów pod drogi - odszkodowania za drogi (SPEC Ustawa)
20.000,-zł na modernizację technologii p.poż w budynku szkoły w Nowej Iwicznej;
18.000,-zł na zakupy inwestycyjne w stołówce szkolnej w Lesznowoli: 63.500,-zł
Na zakup laptopów: 1.602.000,-zł – gospodarka mieszkaniowa: W załączniku Nr 2.
Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:
W poz. 1.3.1.1 w przedsięwzięciu pn. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa
kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola” skraca się okres realizacji
przedsięwzięcia. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020. Łączne nakłady

ulegają zmianie i wynoszą 255.000,-zł. Ustala się limity w 2020r. – 255.000,-zł
i w 2021r. – 0,-zł. W poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Lesznowola - Projekt
budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10,
346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021r.
Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 20.000,-zł. Ustala się limity w 2020r.- 0,
zł i w 2021r.- 20.000,-zł. Został podpisany aneks do umowy, wydłużający okres realizacji.
W poz. 1.3.2.47 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zgorzała – Projekt budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi” o łącznych nakładach 10.000,-zł i
okresie realizacji w latach 2020-2021. Ustala się limity w 2020r.- 0,-zł i w 2021r.10.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2020r. z realizacją
w 2021r. 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.
Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła również Autopoprawki do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i poinformowała,
o wprowadzeniu następujących zmian. Zwiększa się plan dochodów (tabela Nr 1)
z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów (tabela nr 1) : W dziale 801- Oświata
i wychowanie w rozdz. 80104 – Przedszkola 1.941,-zł w § 2400 – Wpływy do budżetu
pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej z jednoczesnym zmniejszeniem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:
o kwotę 1.936,-zł w § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: o kwotę 5,-zł w § 0970
Wpływ z różnych dochodów: Zmniejsza się plan dochodów z jednoczesnym
Zmniejszeniem planu wydatków: W dziale 801 – Oświata o kwotę 547.000;-zł
w rozdz.80104 – Przedszkola § 2310. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnego: z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków. W dziale 801 –
Oświata w : rozdz.80101- Szkoły podstawowe o kwotę 269.000,-zł w tym : 58.500,-zł
w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 6.000,-zł w § 4220 - Zakup środków
żywności: 34.500,-zł w § 4240 –Zakup środków dydaktycznych i książek: 60.000,-zł
w § 4270 – Zakup usług remontowych: 110.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych:
rozdz. 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 13.000,-zł
w § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek: rozdz. 80104 – Przedszkola
o kwotę 15.000,-zł .W tym : 10.000,-zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:
5.000,-zł w § 4270 – Zakup usług remontowych: rozdz.80146 – Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli o kwotę 204.000,-zł. tym: 34.000,-zł w § 4300 -Zakup usług
pozostałych: 170.000,-zł w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej: rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę
11.000,-zł w § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia: W dziale 854 – Edukacyjna
opieka wychowawcza w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 35.000,-zł w tym:
28.000,-zł w § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia: 7.000,-zł w § 4240 – Zakup
środków dydaktycznych i książek: Zwiększa (+) się plan wydatków (tabela Nr 2 i 2a)
z jednoczesnym zmniejszeniem (-) planu wydatków (tabela nr 2) : W dziale 750 –
Administracja publiczna w rozdz. 75023 – Urzędy gmin 8.582,-zł w § 4040 –
Dodatkowe wynagrodzenie roczne z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdz.75011 –
Urzędy wojewódzkie w § 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 851 – Ochrona
zdrowia w rozdz.85154 – Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 25.000,-zł w § 6060 –
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup laptopów
z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4220 – Zakup środków żywności. W dziale 900 –
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz.90002 – Gospodarka odpadami
Komunalnymi 5.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych z jednoczesnym

zmniejszeniem w dziale 801 – Oświata rozdz.80104 – Przedszkola w § 2540 - Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Lesznowola na lata 2020 – 2035 wraz z Autopoprawkami.
3/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035 wraz z Autopoprawkami
i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak żaden z Państwa
Radnych dyskusji nie podjął.
4/ Głosami : ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI: 2. Wyniki imienne: ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ,
Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz
SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI
NIEOBECNI (2 : Konrad BOROWSKI, Anna LASEK, Rada Gminy podjęła
Uchwałę Nr 356/XXX/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020 – 2035.
17. Przyjęcie Protokołu Nr XXIX/R/2020 z
dnia 26 października 2020r.
1/ Sprawę przedstawiła Przewodnicząca RG B. Korlak i zaproponowała dyskusję,
jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.
2/ Głosami : ZA: 19,
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0.
NIEOBECNI: 2. Wyniki imienne: ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz
FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA,
Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna
KORLAK, Grzegorz
KWIATKOWSKI, Krzysztof ŁUPIŃSKI,
Magdalena
ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr
OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU,
Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (2) Konrad BOROWSKI, Anna LASEK, Rada
Gminy Lesznowola przyjęła Protokół Nr XXIX/R/2020 z dnia 26 listopada
2020r.
18. Sprawy różne.
1. Nie zgłoszono.
19. Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy Lesznowola.
1. Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola B. Korlak uroczyście zamknęła Sesję.
Przewodnicząca
Rady Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak

Protokołowała : Anna Baron-Harla
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