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Najpiękniejszych Świąt
oraz radości w sercu
przez cały 2020 rok
życzą
Bożenna Korlak

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Przewodnicząca Rady Gminy

Wójt Gminy Lesznowola

Szanowni Państwo!
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku
a wraz z nim czas na podsumowanie działań Samorządu Gminy.
Pozwolę sobie na przypomnienie Państwu kilku strategicznych
zadań inwestycyjnych wykonanych w 2019 roku, mając świadomość, że to właśnie dzięki inwestycjom z roku na rok rośnie
jakość życia naszych Mieszkańców. Najważniejsze z nich to:
– rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Łazach,
– budowa ulicy Gminnej w Lesznowoli wraz z bezpiecznym
rondem w pobliżu szkoły,
– sfinansowanie (100 proc. z budżetu Gminy) budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Szkolnej
w Lesznowoli,
– budowa ulic: Kościelnej w Mrokowie, Perłowej w Łazach, Malowniczej w Woli Mrokowskiej oraz ul. Zdrowotnej (etap drugi) w Marysinie,
– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jazgarzewszczyźnie, Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Warszawiance i Nowej Iwicznej.
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Pismo jest zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej

Ponadto, kończymy trzy duże inwestycje oświatowe – budowę
szkoły w Zamieniu, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej
Iwicznej oraz budowę Przedszkola w Wólce Kosowskiej. Łączny
koszt realizacji inwestycji oświatowych wynosi ponad 71 mln zł.
Planujemy, że obiekty te zostaną przekazane najmłodszym Mieszkańcom we wrześniu 2020 roku.
Korzystając z okazji pragnę jeszcze raz z całego serca podziękować Państwu Mieszkańcom oraz przedstawicielom środowisk
opiniotwórczych naszej Gminy za ogromne wsparcie i solidarność w trudnych dla mnie chwilach.
Cieszę się, że Sąd nie zgodził się z postanowieniem Prokuratury i od 18 listopada mogę znów w pełni wykonywać swoje obowiązki.
Życzę Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020.
Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Wójt Gminy Lesznowola
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WYDARZENIA

Biało-czerwona

Lesznowola

programu było złożenie kwiatów pod ufundowanym w ubiegłym
roku z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości obeliskiem. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie i wręczono uczestnikom
kokardy narodowe.

11

listopada świętowaliśmy 101. rocznicę odzyskania Niepodległości. Obchody nie były może tak uroczyste jak
w jubileuszowym 2018 roku, ale równie podniosłe i wzruszające.
Narodowe świętowanie rozpoczął koncert „Viva Moniuszko”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w parafii pw. Św. Marii
Magdaleny w Magdalence. Przed publicznością wystąpili artyści z Towarzystwa Śpiewaczego „Kulturalny Komorów” pod batutą Witolda
Błaszczyka. W repertuarze znalazły się dzieła twórcy opery narodowej oraz inne polskie utwory, autorstwa m.in. Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego, Jana Podbielskiego czy Mikołaja z Szamotuł.
Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli Samorządu Gminy

13 listopada w Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej odbył się
Wieczór Patriotyczny zorganizowany przez działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury Koła Seniora z Nowej Iwicznej i z Mysiadła. O oprawę
artystyczną wydarzenia zadbali artyści z Zespołu Śpiewaczego Tęcza

Koncert Viva Moniuszko! u św. Marii Magdaleny

W poniedziałek 11 listopada, w samo południe przed Urzędem
Gminy Lesznowola zabrzmiał odśpiewany przez Mieszkańców
i przedstawicieli Samorządu Gminy „Mazurek Dąbrowskiego”. Uroczystość odbyła się w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do
hymnu!”. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe OSP Mroków, OSP Nowa Wola oraz OSP Zamienie, a ceremonię poprowadził

Program artystyczny w wykonaniu uczniów SP Nowa Iwiczna

oraz uczniowie z SP Nowa Iwiczna. Program patriotyczny, w którym
wystąpili uczniowie przygotowały nauczycielki – Alicja Chodowiec
i Milena Wrońska-Stochel. Wieczór połączył pokolenia – zarówno
młodszym jak i starszym dostarczył wielu patriotycznych wzruszeń.

Występ Białych Orłów

Maciej Kołakowski – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. Po odśpiewanym hymnie zaprezentowała się Gromada Zuchów „Białe Orły” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli
pod przewodnictwem drużynowej Renaty Kierzkowskiej. Zuchy zaśpiewały popularne pieśni patriotyczne: „Wojenko, wojenko”, „My,
Pierwsza Brygada” oraz „Pierwsza Kadrowa”. Następnym punktem
4
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Wieczór Patriotyczny w SP Nowa Iwiczna – Wójt Maria Jolanta
Batycka-Wąsik dziękuje organizatorom za przygotowanie spotkania

Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
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Lesznowolski kalejdoskop wydarzeń
Uczniowie w walce o klimat

Święto Środka Jesieni

20

W

września w ponad 150 państwach, w tym w Polsce, młodzież
zorganizowała protest przeciwko zmianom klimatycznym
oraz obojętności władz na zmiany klimatu. Do protestu włączyła się
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle. Uczniowie urządzili ekologiczną pikietę przy stawie w Mysiadle, gdzie spotkali się z przedstawicielami Samorządu Gminy Lesznowola. Młodzież

przekazała Wicewójtowi Mirosławowi Wiluszowi oraz Sekretarzowi Gminy Janowi Wysokińskiemu cztery postulaty, w których prosili m.in. o stworzenie projektu edukacyjnego poszerzającego wiedzę
dzieci na temat zmian klimatycznych, podjęcie kroków prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz promocję zachowań ratujących naszą planetę.

Teraz Polska ponownie w Lesznowoli

F

undacja Polskiego Godła Promocyjnego już od 30 lat nagradza
Godłem „Teraz Polska” produkty i usługi odznaczające się najwyższą jakością. Promuje również wyróżniające się samorządy, innowacyjne metody wytwarzania oraz współpracę świata nauki z biznesem.
W 2019 roku Gmina Lesznowola po raz kolejny uzyskała przedłużenie prawa do posługiwania się Godłem „Teraz Polska”. Uroczyste
wręczenie certyfikatów miało miejsce 20 września w warszawskim
Domu Technika NOT, podczas konferencji „100 lat dumy, 30 lat Godła Teraz Polska”.

sobotę 21 września społeczność azjatycka z Gminy Lesznowola obchodziła jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu chińskim i wietnamskim – Święto Środka Jesieni. Z tej okazji Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości „Wólka Center”
zorganizowało w Wólce Kosowskiej integracyjny piknik dla wszystkich Mieszkańców naszej gminy. W tradycji wietnamskiej jesienne
święto dedykowane jest przede wszystkim dzieciom, dlatego też
podczas wrześniowego wydarzenia to właśnie dla najmłodszych
zorganizowano najwięcej atrakcji. Nie zabrakło stoisk z azjatyckimi
kulinariami i barwnych występów na scenie. Lesznowolski samorząd również włączył się w organizację azjatyckiego święta. Gminę reprezentowało Sołectwo Wólka Kosowska, Szkoła Podstawowa
w Mrokowie, Zespół Biesiadny Mrokowiacy oraz Referat Promocji

i Komunikacji z Mieszkańcami, który przygotował konkurs z nagrodami – dla Polaków z wiedzy o Azji oraz z wiedzy o Gminie Lesznowola dla mieszkańców pochodzenia azjatyckiego. Jednym z punktów programu były zawody sportowe w tenisie stołowym i w piłce
nożnej. W tej ostatniej dyscyplinę Lesznowolę reprezentował klub
Walka Kosów, który wywalczył II miejsce.

XIV Tataspartakiada

J

ak zawsze w październiku i jak zawsze w szkole w Łazach. 5 października już po raz 14. gościliśmy rodziny z niepełnosprawnymi
intelektualnie i ruchowo dziećmi na specjalnie zorganizowanym dla
nich pikniku sportowo-rodzinnym Tataspartakiada. Inicjatorem Tataspartakiady jest Jacek Zalewski – mieszkaniec gminy Lesznowola, tata
niepełnosprawnego Kuby i założyciel Stowarzyszenia na rzecz osób
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upośledzonych umysłowo lub fizycznie „Dobra Wola”. Ideą tej imprezy była walka z negatywnymi stereotypami ojca niepełnosprawnego
dziecka, który nie angażuje się w jego wychowanie, a nawet porzuca
rodzinę. Tataspartakiada to wyjątkowa inicjatywa i miejsce, gdzie niepełnosprawni i pełnosprawni mogą spotkać się, porozmawiać, poznać i wspólnie bawić, a rodzice wymienić doświadczenia. Oryginalne
konkurencje sportowe przerywane są wstępami artystycznymi i pokazami sportowymi, a całość ma charakter happeningu. W tegorocznej edycji wzięło udział 300 uczestników. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

uczycieli pt. Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii
eTwinning. Nauczyciele mieli okazję lepiej poznać nowoczesne narzędzia wykorzystywane w edukacji, jak bezpłatne aplikacje wykorzystywane w projektach online, roboty edukacyjne czy programy
do kodowania i robotyki. Celem spotkania było także zapoznanie się
z ofertą europejskiego programu eTwinning, służącego do międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami w Europie. Część zajęć
odbywała się w Mobilnym Centrum Edukacyjnym, które zaparkowało przed budynkiem szkoły przy ul. Sportowej. Jako pierwsi Mobilne
Centrum zwiedzili uczniowie.

Seniorzy na spotkaniu w Nowej Woli

Dzień
Pracownika
Socjalnego

W

sobotę 19 października Lesznowolska Rada Seniorów zaprosiła
Seniorów z terenu gminy na spotkanie integracyjne w świetlicy
OSP Nowa Wola. W programie był m.in. występ Zespołu Śpiewaczego Tęcza, poczęstunek i zabawa taneczna. Spotkanie zostało zorganizowane ze środków Fundacji Zaczyn, przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Lesznowoli. Frekwencja dopisała – na zaproszenie odpowiedziało sporo osób i wszyscy miło spędzili czas. Samorząd

21

listopada
Pracownicy
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Lesznowoli świętowali swoje branżowe święto w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence. Życzenia i dyplomy gratulacyjne
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przekazali przedstawiciele samorządu – Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wraz z Przewodniczącą
Rady Gminy Bożenną Korlak, Wicewójt Iwoną Pajewską-Iszczyńską,
Zastępcą Skarbnika Beatą Kuć oraz radnymi Małgorzatą Bobrowską,
Magdaleną Łyszcz i Jerzym Wiśniewskim.
Dzień Pracownika Socjalnego ustanowiono na pamiątkę spotkania
z 1989 roku w Charzykowach, kiedy to wypracowano nowe kierunki działań w pomocy społecznej. W pracach nad kształtem pomocy
społecznej w Polsce brali wówczas udział m.in. Jacek Kuroń, przedstawiciele pomocy społecznej i ówczesnego rządu.

Gratulujemy Pani Sołtys!
Gminy Lesznowola reprezentował m.in. Wicewójt Mirosław Wilusz,
gminni radni i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Z ramienia
Sejmiku Województwa Mazowieckiego przybył radny Piotr Kandyba. Spotkanie w Nowej Woli miało charakter nie tylko towarzyski.
Było także okazją do przybliżenia zebranym działań Lesznowolskiej
Rady Seniorów, co uczyniła Przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów Stanisława Kondracka przedstawiając krótkie sprawozdanie.

P

ani Anna Pham – Sołtys Sołectwa Wola Mrokowska zajęła
II miejsce na Mazowszu w plebiscycie Mistrzowie Agro 2019,
w kategorii Sołtys! W powiecie piaseczyńskim uplasowała się na
I miejscu. Serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że pani Anna jest

Nowoczesna edukacja w ZSP Lesznowola

5

listopada Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich
w Lesznowoli był gospodarzem regionalnej konferencji dla na-

jednym z sołtysów o najkrótszym stażu na tym stanowisku w naszej
Gminie. W skład Sołectwa Wola Mrokowska wchodzą miejscowości
Wola Mrokowska i Warszawianka. Sołectwo zajmuje powierzchnię
424,04 ha, mieszka tam ponad 1000 osób.
22 listopada podczas Sesji Rady Gminy Laureatka odebrała dyplom
z gratulacjami od Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik i Przewodniczącej Rady Gminy Bożenny Korlak.
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
6
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WYDARZENIA
Złote Pary 2019

Wspólnie przez pół wieku
K
ażdego roku w naszym Urzędzie odbywa się wyjątkowa, wzruszająca uroczystość – wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W tym roku, odznaczenia wręczono jedenastu parom, które ponad 50 lat temu złożyły swoją przysięgę małżeńską.

Wyróżnione małżeństwa mieszkają
w miejscowościach wchodzących w skład
Gminy Lesznowola i są to Państwo:
– z Janczewic:
Danuta i Czesław Brzezińscy;
– z Magdalenki:
Irena i Stefan Małeccy oraz
Maria i Wiesław Ułanowiczowie;
– z Łaz:
Krystyna i Jan Wąsowiczowie oraz
Elżbieta i Wojciech Grodeccy;
– z Nowej Iwicznej:
Stanisława i Jan Kucharscy,
Krystyna i Andrzej Mastalerczukowie,
Bogumiła i Jan Marczakowie oraz
Maria i Jerzy Nawrotowie;

– z Podolszyna:
Krystyna i Jan Ochmanowie;
– z Warszawianki:
Krystyna i Zbigniew Urbańscy.
W imieniu Prezydenta RP dekoracji medalami dokonała Wójt Gminy Lesznowola Maria
Jolanta Batycka-Wąsik. Podczas tej ceremonii
towarzyszyła jej Przewodnicząca Rady Gmi-

ny Lesznowola Bożenna Korlak. W krótkich
wystąpieniach przed samą ceremonią dekoracji medalami, pani Wójt i pani Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliły szczególną
rolę, jaką wypełniają małżonkowie w swoich
rodzinach i w społeczności w której żyją, dając piękny, pozytywny przykład długoletniego pożycia małżeńskiego.
Uroczystość uświetnił występ mieszkanki
naszej gminy pani Aleksandry Błachnio, której
akompaniował na gitarze pan Morten Duun
Aarup. Artyści wykonali kilka nastrojowych
utworów o tematyce miłosnej. Tradycyjnie
małżonkowie otrzymali kwiaty, upominki
oraz pamiątkowe dyplomy i albumy wraz
życzeniami wielu kolejnych lat wspólnego
życia w zdrowiu oraz pogody ducha w życiu codziennym.
W imieniu całej naszej gminnej społeczności, składamy Szanownym Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud
de
podtrzymywania więzi rodzinnych.
pod
Ewa Lewandowska
i Edyta Rowińska
z Urzędu Stanu Cywilnego

AKTUALNOŚCI
Ulga PIT zmniejszy dochody samorządów

Rok
finansowych wyzwań
R

ok 2020 będzie rokiem pełnym wyzwań dla Gminy Lesznowola. Planowane jak
również realizowane inwestycje muszą być skonfrontowane z niezależną od Gminy utratą dochodów.

Można wyróżnić trzy zjawiska, które prawdopodobnie będą miały bardzo duży i niekorzystny wpływ na budżet Gminy.
Po pierwsze – to zmiany w przepisach
o podatku PIT. Gmina szacuje, że zmiany te
mogą spowodować zmniejszenie dochodów
Gminy Lesznowola w 2020 r. w wysokości
około 7 mln zł. Mniejsze wpływy dochodów
z udziału w PIT oznaczają niższy poziom środków finansowych, które Gmina może przeznaczać na inwestycje.
Biuletyn nr 67 (2019)

7

AKTUALNOŚCI
Dochody Gminy Lesznowola z tytułu udziału w PIT w mln zł
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Dochody z tytułu udziału w PIT
Ubytki spowodowane zmianami w PIT
Dochody z tytułu udziału w PIT pomniejszone o ubytki
Po drugie – wzrost cen energii elektrycznej. W związku z zapowiadanymi
podwyżkami cen prądu w 2020 roku (firmy energetyczne postulują podwyżki nawet o 40%) wydatki Gminy na ten cel mogą
wzrosnąć o około 1,3 mln zł. Szacuje się,
że w 2020 roku oświetlenie gminnych ulic,
szkół, urzędu i innych gminnych budynków
może wynieść prawie 4,4 mln zł. W celu ogra-

niczenia tych wydatków Gmina przystąpiła
do tzw. zakupu grupowego energii, z innymi samorządami. W miarę możliwości będą
również wprowadzane rozwiązania obniżające zużycie energii: optymalizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym,
wymiana źródeł światła na energooszczędne, zastosowanie fotowoltaiki w gminnych
budynkach itp.

Budżet 2020

Ambitny i oszczędny
G

mina Lesznowola, podobnie jak inne samorządy w całym kraju, musi zmierzyć się
ze zwiększoną liczbą zadań delegowanych przez Państwo oraz znacznie mniejszymi niż zakładane wpływami do gminnego budżetu. Przyszłoroczny budżet jest
odpowiedzią na te uwarunkowania.
Budżet na rok 2020 jest budżetem ambitnym i racjonalnym. Planowane dochody wynoszą 264.405.483 zł. W dochodach
własnych najbardziej znaczącą pozycją
są dochody podatkowe, które stanowią
kwotę 131.271.808 zł. Subwencja ogólna
z budżetu państwa – część oświatowa to
52.248.390 zł, a dotacje celowe 58.026.635
zł. Dotacje celowe przeznaczone są na
świadczenia społeczne 500+(45.662.000
zł), świadczenia rodzinne 300+(4.797.000
zł), świadczenia na zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia i wspieranie
rodziny (7.567.635 zł)
Samorząd Gminy Lesznowola jest skoncentrowany na dokończeniu trzech dużych,
kapitałochłonnych inwestycji oświatowych,
8
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na które z niecierpliwością czekają najmłodsi mieszkańcy Gminy. Są to budowa szkoły podstawowej w Zamieniu, rozbudowa
szkoły podstawowej w Nowej Iwicznej
oraz budowa przedszkola w Wólce Kosowskiej. Ponadto planuje się realizację
inwestycji kanalizacyjnych w Stefanowie,
Kolonii Warszawskiej, Marysinie i Wólce Kosowskiej oraz drogowych – projekty dróg
w Mysiadle, Mrokowie, Magdalence, Nowej Iwicznej, Starej Iwicznej, Łoziskach, Woli
Mrokowskiej, Wilczej Górze, Zamieniu i Zgorzale.
Łączna wielkość wydatków w projekcie
budżetu na 2020 stanowi kwotę
279.555.483 zł. Wydatki bieżące wynoszą
242.604.600 zł a wydatki majątkowe, czyli

Po trzecie – oświata i wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki na oświatę dominują w strukturze wydatków – stanowią
w 2020 roku prawie 47% ogólnych wydatków Gminy. Subwencja oświatowa z budżetu
centralnego pokrywa tylko część bieżących
kosztów funkcjonowania szkół w Gminie.
Pozostałe wydatki Samorząd finansuje ze
środków własnych. W 2019 roku podwyżka
wynagrodzeń dla nauczycieli spowodowała,
że z budżetu Gminy Samorząd musiał dołożyć na ten cel ponad 300 tys. zł.
Gmina jest w trakcie realizacji trzech dużych inwestycji oświatowych, budowane
jest przedszkole w Wólce Kosowskiej, szkoła w Nowej Iwicznej i szkoła w Zamieniu.
Oprócz zapewnienia środków na wybudowanie tych obiektów Gmina musi zapewnić
środki finansowe na ich wyposażenie, zorganizowanie kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz utrzymanie.
W związku z powyższym niezbędne jest
ograniczenie wydatków bieżących oraz
wsparcie zewnętrznymi źródłami finansowymi, czyli emisją obligacji.
Dr Dorota Czajkowska
Referat Realizacji Budżetu

przeznaczone na inwestycje to 36.950.883
zł. Największa pozycja wydatków to oświata
i wychowanie oraz edukacyjna opieka
wychowawcza, która stanowi ponad 47%
ogólnych wydatków. Samorząd Gminy
Lesznowola przeznacza na bieżące funkcjonowanie oświaty 133.799.368 zł, otrzymuje
z budżetu państwa subwencję oświatową
w wysokości 52.248.390 zł. Ponadto zwiększa się katalog zadań zleconych, do realizacji których Gmina również musi dopłacać
z własnego budżetu. Zestawienie dochodów i wydatków prezentujemy w tabeli poniżej.

BUDŻET 2020 w liczbach
DOCHODY OGÓŁEM – 264.405.483 zł
Dochody bieżące – 262.359.280 zł
Dochody majątkowe – 2.046.203 zł
WYDATKI OGÓŁEM– 279.555.483 zł
Wydatki bieżące - 242. 604.600 zł
Wydatki majątkowe – 36.950.883 zł

Marta Sulimowicz
Skarbnik Gminy Lesznowola

AKTUALNOŚCI

Zmiany w Kierownictwie Gminy
i Radzie Gminy
Druga polowa roku przyniosła wiele istotnych zmian w Kierownictwie Gminy. 24 lipca na stanowisko Zastępcy Wójta
Gminy Lesznowola został powołany Mirosław Wilusz, dotychczasowy gminny radny. Zastąpił na stanowisku Karolinę Pichnej,
która zrezygnowała z pełnionej funkcji ze
względu na sytuację osobistą. Mirosław Wilusz był Radnym Gminy Lesznowola VI, VII
i częściowo VIII kadencji. Przed nominacją
na zastępcę wójta pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej.
Obecnie podlegają mu referaty Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Dróg i Mostów,
Referat Zamówień Publicznych oraz Zasoby Komunalne Gminy.
25 listopada nominację na stanowisko
Zastępcy Wójta odebrał Marcin Kania.

Mirosław Wilusz

Swoje obowiązki przejął po Zastępcy Wójta Iwonie Pajewskiej-Iszczyńskiej, której
powołanie wygasło 23 listopada. Marcin
Kania nadzoruje prace czterech referatów:
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Marcin Kania przez wiele lat wypełniał
mandat radnego. Po raz pierwszy na Radnego Gminy Lesznowola został wybrany
w wyborach samorządowych w 2006 roku.
Mandat radnego realizował do lipca 2019
roku. W ostatnim okresie był przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki.
Mirosław Wilusz i Marin Kania zrezygnowali z mandatów w lipcu br. Komisarz

Marcin Kania

wyborczy powołał na ich miejsce dwóch
nowych radnych – Krzysztofa Klimaszewskiego oraz Mariusza Sochę. Krzysztof
Klimaszewski pełni obecnie funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki, jest także członkiem
Komisji Polityki Gospodarczej. Mariusz Socha również pracuje w dwóch komisjach
– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki oraz Polityki Gospodarczej, gdzie jest wiceprzewodniczącym.
21 sierpnia stanowisko Sekretarza Gminy
Lesznowola w drodze konkursu objął Jan
Wysokiński. Nowy sekretarz jest doświadczonym samorządowcem. Zanim rozpoczął
pracę w lesznowolskim Urzędzie Gminy
przez wiele lat pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji
i Komunikacji z Mieszkańcami

Jan Wysokiński

Zmiana Skarbnika
22

listopada ze stanowiskiem Skarbnika Gminy po prawie 50 latach pracy pożegnała się Pani Elżbieta Obłuska. Pani Skarbnik zdecydowała się przejść
na zasłużoną emeryturę, a na stanowisku zastąpiła ją Marta Sulimowicz.
Pani Elżbieta Obłuska rozpoczęła pracę
w lesznowolskim Urzędzie Gminy w 1970
roku na stanowisku Referenta ds. pieniężnych księgowości podatkowej. W 1987 roku
została Kierownikiem Referatu Planowania
i Finansów. Funkcję skarbnika piastowała
nieprzerwanie od 1990 roku. Radni którzy
podczas sesji musieli podjąć uchwałę o odwołaniu skarbnika, nie szczędzili ciepłych
słów pod adresem odchodzącej ze stanowiska Pani Elżbiety Obłuskiej. Podkreślali
jej wiedzę, profesjonalizm i zaangażowanie
w sprawy lokalnej społeczności.
Rada Gminy na stanowisko Skarbnika Gminy powołała Panią Martę Sulimowicz – do-

tychczasową Kierownik Referatu Realizacji
Budżetu. Nowa skarbnik związana jest z Urzędem Gminy Lesznowola od 2008 roku, kiedy
to rozpoczęła pracę w Referacie Realizacji Podatków jako inspektor. W 2014 r. awansowała
na kierownika Referatu Kontroli Podatkowej
i Egzekucji Administracyjnej, a następnie
została kierownikiem Referatu Realizacji Budżetu. Przed nową panią skarbnik niezwykle
odpowiedzialne, nowe wyzwanie. Życzymy
powodzenia!
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji
i Komunikacji z Mieszkańcami

Przekazanie pałeczki – nowa gminna skarbnik
Marta Sulimowicz (od lewej) z ustępującą
ze stanowiska Elżbietą Obłuską
Biuletyn nr 67 (2019)
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Plac zabaw w Zgorzale

zaprasza dzieci!

W sobotę 9 listopada odbyło się oficjalne otwarcie nowego placu zabaw przy ul.
Jaskółki w Zgorzale. Mimo typowo jesiennej słoty, frekwencja dopisała. Na otwarcie przyszło dużo rodzin z małymi dziećmi,
przedstawiciele Samorządu Gminy Lesznowola z wicewójtem Mirosławem Wiluszem
na czele oraz Poseł RP – pan Maciej Lasek.
Oficjalnego otwarcia placu zabaw dokonał
Grzegorz Gonsowski, Radny Gminy Lesznowola, który wraz z Radą Sołecka był bardzo
zaangażowany w budowę tego obiektu.
Szczególne podziękowania należą się Wójt
Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik, bez której zaangażowania ta inwestycja nie powstałaby.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników
mnóstwo atrakcji – gry i zabawy sportowe
dla dzieci, kiermasz książki, watę cukrową

i baloniki, a dla wszystkich pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Plac zabaw w Zgorzale zajmuje teren o powierzchni 1430 m2. Na placu zamontowano potrójną huśtawkę z bocianim gniazdem,
sprężynowiec, obrotowe linarium, piaskownicę i karuzelę z siedziskami.
Plac zabaw przy ulicy Jaskółki w Zgorzale to jeden z pięciu obiektów, na które Gmina Lesznowola pozyskała dofinansowanie ze
środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
Koszt wyposażenia placu zabaw w urządze-

nia zabawowe wyniósł 23 560,71 zł z czego
13 560,71 zł pochodziło ze środków własnych (w tym 5 000,00 zł ze środków funduszu Sołectwa Zgorzała). Pozostałe 10 000,00
zł to dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego. Przygotowanie
oraz ogrodzenie placu zabaw to dodatkowe koszty, które zostały pokryte ze środków
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola i wynosiły 53 357,7 zł. W przyszłości na tym terenie powstanie również siłownia zewnętrzna
i mini boisko do piłki nożnej.
Mateusz Ryczywolski
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Dofinansowania

z WFOŚiGW
W bieżącym roku Gmina Lesznowola dwukrotnie uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
1. Dofinansowanie w formie niskoprocentowej pożyczki na budowę kanalizacji
w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz Starej Iwicznej ul. Kolejowa III etap.
Kwota pożyczki: 2 100 000,00 zł.
2. Dofinansowanie w formie pożyczki
na budowę kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturą w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Wólce Kosowskiej (cz. wschodnia) i Marysinie.
Kwota pożyczki: 2 800 000,00 zł.
10
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Joanna Żurkowska-Beta – Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

AKTUALNOŚCI

Milion na nowoczesne piece
G

mina Lesznowola podjęła kolejne ekologiczne działania. Dzięki funduszom europejskim Mieszkańcy wymienią nieekologiczne źródła ciepła. Projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” otrzymał na ten cel przeszło 1,1 mln
zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie 24 września podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz przedstawiciele Gminy Lesznowola – Zastępca Wójta Mirosław Wilusz i Skarbnik Elżbieta Obłuska.
Celem projektu jest poprawa jakości po- na kotłów wpłynie na zmniejszenie kosztów
wietrza na terenie Gminy Lesznowola po- eksploatacji budynków oraz na poprawę istprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń niejącej infrastruktury technicznej. Natomiast
oraz gazów cieplarnianych
pochodzących z gospodarstw
domowych.
Inwestycja polega na wymianie źródeł ciepła o niskiej
sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo
stałe) na automatyczne kotły gazowe lub pompy ciepła.
Przedmiotem projektu jest
również termomodernizacja budynków mieszkalnych
oraz wybudowanie instalacji
fotowoltaicznych oraz solarnych na obiektach mieszkal- Od lewej: Skarbnik Elżbieta Obłuska, Elżbieta Lanc – Członek Zarządu
nych. Realizacja projektu Województwa Mazowieckiego, Wicewójt Mirosław Wilusz
niesie same korzyści. Wymia- i Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska

Fundusze
na boisko
i pracownię

Gmina Lesznowola otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 40 tys. zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na modernizację pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Łazach
oraz modernizację obiektów sportowych we
Władysławowie.
To już kolejne dofinansowanie, które
w ostatnim czasie Gmina Lesznowola uzyskała z budżetu województwa mazowieckiego.
Na modernizację boiska we Władysławowie Gmina otrzymała wsparcie w wysokości
19 000 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej

energia elektryczna wytworzona przez instalacje fotowoltaiczne będzie zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych.
Przypominamy, że to drugi tego typu projekt realizowany przez Gminę. W 2017 roku
Gmina pozyskała z WFOŚiGW dotację w wysokości 230 711,25 zł. na wymianę 90 sztuk
kotłów węglowych i starych gazowych na
nowoczesne piece gazowe. Nowe piece zostały zainstalowane w gospodarstwach domowych w 2018 roku. Do innych działań
podejmowanych w Lesznowoli na rzecz
ochrony powietrza należą m.in.: zakup i instalacja 12 sztuk czujników, które na bieżąco
monitorują jakość powietrza;
otwarcie w Urzędzie Gminy Punktu Informacyjnego
Programu Czyste Powietrze;
kontrole gospodarstw domowych w zakresie spalania
odpadów oraz kontrole przestrzegania zakazu wypalania
łąk, pastwisk i innych terenów
zielonych; konkursy edukacyjne w szkołach i przedszkolach
oraz banery z przekazem ekologicznym.
Joanna Misiak
Główny specjalista
ds. informacji europejskiej

Modernizacja boiska we Władysławowie
Całkowity koszt inwestycji: 39 400,00 zł
Dofinasowanie: 19 000,00 zł
Udział własny Gminy: 20 400,00 zł

Modernizacja pracowni językowej w SP Łazy
Całkowity koszt inwestycji: 26 000,00 zł
Dofinasowanie: 18 200,00 zł
Udział własny Gminy: 7 800,00 zł

Mazowsze 2019”. Pomoc finansowa na
modernizację szkolnej pracowni językowej
wynosi 18 200 zł i została udzielona
w ramach ,,Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Pracowni Informatycznych
i Językowych”.
Umowy na dofinansowanie podpisano w poniedziałek 12 sierpnia w Urzędzie
Marszałkowskim w Warszawie. Urząd Marszałkowski reprezentował Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zaś Gminę Lesznowola
– Wicewójt Mirosław Wilusz.
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji
i Komunikacji z Mieszkańcami

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk (pierwszy
z lewej) oraz Wicewójt Mirosław Wilusz podpisują
umowę na dofinasowanie dla Lesznowoli.
Biuletyn nr 67 (2019)
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Wartość projektu: 1 289 960,25 zł

Wysokość dofinansowania: 1 218 536,25 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020

„Pociąg do wiedzy”
w Gminie Lesznowola
Gmina Lesznowola uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Pociąg do wiedzy
– zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów
z Gminy Lesznowola”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 201 4-2020, realizowany
w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1.
Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodo-

wych). Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych w przyszłości na
rynku pracy przez 430 uczniów z 5 szkół: Szkoły
Podstawowej w Mysiadle, Szkoły Podstawowej
w Nowej Iwicznej, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lesznowoli, Szkoły Podstawowej w Łazach oraz Szkoły Podstawowej w Mrokowie.
W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia (matematyczno-przyrodnicze,

Z życia sołectw

Mieszkańcy wybrali
Sołtysów
R

ok 2019 to rok wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich. Poniżej prezentujemy
wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach. Gratulujemy nowo wybranym Sołtysom i Członkom Rad Soleckich, życząc udanej kadencji i wielu ciekawych inicjatyw.

Garbatka
Sołtys – Pan Mariusz Maladyn
Skład Rady Sołeckiej:
1. Magdalena Paśnicka – Przewodnicząca
Rady Sołeckiej
2. Elżbieta Moczulska-Dobrosz – Zastępca
Przewodniczącej
3. Sławomir Wesołowski – Sekretarz
4. Waldemar Buza – członek
5. Tadeusz Radziach – członek
Jabłonowo
Sołtys – Pani Marianna Szeląg
Skład Rady Sołeckiej:
1. Marcin Laszuk – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Zbigniew Szeląg – Zastępca Przewodniczącego
3. Jerzy Janiszewski – Skarbnik
4. Andrzej Molak – członek
5. Barbara Polak – członek
12
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Janczewice
Sołtys – Pani Mirosława Jabłonowska
Skład Rady Sołeckiej:
1. Robert Gurtowski – Przewodniczący Rady
Sołeckiej
2. Elżbieta Maleszewska – Sekretarz
3. Danuta Brzezińska – Skarbnik
4. Bożena Drużdżel – członek
5. Andrzej Ignaczak – członek
Jazgarzewszczyzna
Sołtys – Pan Sławomir Świtek
Skład Rady Sołeckiej:
1. Krzysztof Krakowiak – Przewodniczący
Rady Sołeckiej
2. Paulina Kiljan – Zastępca Przewodniczącego
3. Irmina Świtek – Sekretarz
4. Grzegorz Adamiak – członek
5. Dorota Solarska – członek
6. Marek Bernatowicz – członek
7. Maja Staniszewska – członek

informatyczne, zajęcia językowe z angielskiego oraz zajęcia teatralne). Dzieci uczestniczą
w wyjazdach edukacyjnych – do Centrum
Nauki Kopernik, Ogrodu Botanicznego, Teatru Roma i Teatru Syrena. Biorą udział w piknikach edukacyjnych, pokazach Mobilnego
Planetarium. Doposażone zostaną również
pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in.
drukarki 3d, materiały dydaktyczne). Planowane są także szkolenia dla nauczycieli.
Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw
uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiązywania
problemów oraz krytycznego myślenia. Projekt zakończy się w 2020 roku.
Joanna Misiak
Główny specjalista ds. informacji europejskiej

Lesznowola
Sołtys – Pani Hanna Liwińska
Skład Rady Sołeckiej:
1. Ewa Laskus – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Paweł Olkowski – Zastępca Przewodniczącej
3. Henryka Szulik – Sekretarz
4. Katarzyna Gągała – członek
5. Danuta Jodłowska-Pietrzak – członek
6. Piotr Makowski – członek
7. Tomasz Seliga – członek
8. Janina Sołtysiak – członek
Łazy
Sołtys – Pan Konrad Borowski
Skład Rady Sołeckiej:
1. Barbara Zawadzka – Przewodnicząca Rady
Sołeckiej
2. Elżbieta Zalewska – Sekretarz
3. Krystyna Glegoła – członek
4. Agnieszka Witkowska – członek
5. Elżbieta Syska – członek
Łazy II
Sołtys – Pan Daniel Koźniewski
Skład Rady Sołeckiej:
1. Robert Rędzak – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Kamil Dudek – członek
3. Karol Dudek – członek
4. Łukasz Szulik – członek
5. Andrzej Salomończyk – członek

AKTUALNOŚCI
Magdalenka
Sołtys – Pani Teresa Piotrowska
Skład Rady Sołeckiej:
1. Krystyna Redel – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Kazimierz Marczuk – Zastępca Przewodniczącej
3. Joanna Wojdalska – Sekretarz
4. Longina Milczarek – członek
5. Michał Marzec – członek
6. Monika Radgowska – członek
7. Grażyna Pawlicka – członek

Skład Rady Sołeckiej:
1. Rafał Laskus – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Agnieszka Muranowicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Klimkiewicz – Sekretarz
4. Danuta Skalska – Skarbnik
5. Renata Perzyna – członek
6. Dariusz Kacprzak-Gospodarz – członek
7. Justyna Dobaj – członek
8. Włodzimierz Geszprych – członek
9. Irena Styczek – członek

Marysin
Sołtys – Pani Małgorzata Kamola
Skład Rady Sołeckiej:
1. Artur Maksymiuk – Przewodniczący Rady
Sołeckiej
2. Maciej Kołodziejczyk – Zastępca Przewodniczącego
3. Michał Golec – członek
4. Renata Cieśliczka – członek
5. Bożena Ziemnicka – członek

Podolszyn
Sołtys – Pani Małgorzata Brzezińska
Skład Rady Sołeckiej:
1. Adam Ochman – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Hanna Chmielewska – członek
3. Sławomir Ochman – członek
4. Justyna Wiernasz – członek
5. Dariusz Ochman – członek

Mroków
Sołtys – Pan Marek Sokołowski
Skład Rady Sołeckiej:
1. Anna Gocel – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Grzegorz Muszkatel – Zastępca Przewodniczącej
3. Michał Małecki – członek
4. Emil Musiałowski – członek
5. Artur Korzeniewski – członek
Mysiadło
Sołtys – Pani Bożena Obłucka
Skład Rady Sołeckiej:
1. Łukasz Nowakowski – Przewodniczący
Rady Sołeckiej
2. Łukasz Bartnik – Sekretarz
3. Jolanta Piórek – członek
4. Marek Grendowski – członek
5. Leszek Orłowski – członek
Nowa Iwiczna
Sołtys – Pani Edyta Brzostowska
Skład Rady Sołeckiej:
1. Joanna Kapusta – Przewodnicząca Rady
Sołeckiej
2. Marcin Winiecki – Zastępca Przewodniczącej
3. Jadwiga Górecka – członek
4. Monika Soboń – członek
5. Barbara Kobylińska – członek
6. Dariusz Nicgorski – członek
7. Aneta Borkowska – członek
8. Magdalena Gałecka – członek
Nowa Wola
Sołtys – Pani Teresa Ziomek

Stara Iwiczna
Sołtys – Pani Bożena Poterała
Skład Rady Sołeckiej:
1. Jerzy Jastrzębski – Przewodniczący Rady
Sołeckiej
2. Elżbieta Bitner – Zastępca Przewodniczącego
3. Ryszard Sołdatowski – Sekretarz
4. Monika Zadrożna – członek
5. Krzysztof Kaczor – członek
Stefanowo
Sołtys – Pani Anna Lasek
Skład Rady Sołeckiej:
1. Artur Bęza – Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Anna Ożóg – Sekretarz
3. Ewa Dulna-Rak – członek
4. Tomasz Ilecki – członek
5. Dorota Panfil – członek
6. Justyna Porębska – członek
Wilcza Góra
Sołtys – Pan Adam Gawrych
Skład Rady Sołeckiej:
1. Marzanna Stasińska – Przewodnicząca
Rady Sołeckiej
2. Piotr Buzałek – Zastępca Przewodniczącej
3. Małgorzata Trzaskalska – Sekretarz
4. Arkadiusz Gronek – członek
5. Krystyna Barbara Łozowska-Klenk – członek
6. Olga Pastuszka – członek
7. Stella Mateusiak – członek
Władysławów
Sołtys – Pan Tadeusz Tyszewski
Skład Rady Sołeckiej:

1. Joanna Żurkowska-Beta – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Monika Rajkowska – Zastępca Przewodniczącej
3. Marcin Korczak – Sekretarz
4. Renata Tyszewska – członek
5. Elżbieta Wiśniewska – członek
6. Anna Kosik – członek
7. Adam Nastałek – członek
Wola Mrokowska
Sołtys – Pani Anna Pham
Skład Rady Sołeckiej:
1. Piotr Więcławski – Przewodniczący Rady
Sołeckiej
2. Katarzyna Tomaszewska – Zastępca Przewodniczącego
3. Izabela Ignacak – Sekretarz
4. Małgorzata Prus – członek
5. Katarzyna Zacharska – członek
6. Edyta Frączak – członek
7. Adrian Szczerbaczewicz – członek
Wólka Kosowska
Sołtys – Pani Janina Tomera
Skład Rady Sołeckiej:
1. Paweł Przybylski – Przewodniczący Rady
Sołeckiej
2. Marta Borkowska – Zastępca Przewodniczącego
3. Kamil Bujski – Sekretarz
4. Grażyna Kacperska – członek
5. Łukasz Radzki – członek
6. Krystian Lesing – członek
7. Han Baohua – członek
Zamienie
Sołtys – Pan Robert Grzenda
Skład Rady Sołeckiej:
1. Katarzyna Mikuła – Przewodnicząca Rady
Sołeckiej
2. Halina Ptaszek – członek
3. Zuzanna Piątkowska – członek
4. Wojciech Adynowski – członek
5. Piotr Paszkowski – członek
6. Krzysztof Bobiński – członek
7. Oskar Śliwowski – członek
Zgorzała
Sołtys – Pani Marianna Rybarczyk
Skład Rady Sołeckiej:
1. Anna Kazubek – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Izabela Daszkowska – Skarbnik
3. Maria Radzka – Sekretarz
4. Elżbieta Obłuska – członek
5. Bożena Radzka – członek
6. Monika Wasilewska – członek
7. Tomasz Kowarzyk – członek
8. Przemysław Abram – członek
9. Bartłomiej Czop – członek
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Bezpieczeństwo
w Gminie Lesznowola
Urząd Gminy Lesznowola i Mazowiecki
Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola (MZPwGL) zorganizowali doroczną debatę
na temat bezpieczeństwa w Gminie, z udziałem przedstawicieli służb mundurowych –
Policji, Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwa
Chojnów. Debata odbyła się 24 października br. w Hotelu Książę Poniatowski w Łazach
(członek MZPwGL).

Policja
Spotkanie zdominował temat włamań do
domów jednorodzinnych, omawiano także
bezpieczeństwo pieszych na Al. Krakowskiej.
W hotelu Książę Poniatowski w Łazach zgromadziło się ponad 100 mieszkańców zaniepokojonych doniesieniami medialnymi na temat
kradzieży. W trudnej sytuacji znaleźli się przedstawiciele Policji Powiatowej w Piasecznie,
którzy z uwagi na prowadzone czynności operacyjne nie mogli szczegółowo odpowiadać
na pytania z sali. Zapewnili natomiast o podejmowanych działaniach i prosili o wzmożoną
czujność i informowanie służb o niestandardowych sytuacjach. Przekazali, że sprawą wła-

mań zajmuje się również Komenda Stołeczna
Policji. Mieszkańcy poruszyli także problem
niewystarczających patroli i zbyt małej ilości
funkcjonariuszy pracujących na terenie Gminy Lesznowola. Powrócił temat dodatkowych
posterunków – w Wolce Kosowskiej i w Mysiadle. Reprezentujący lesznowolski Urząd
Wicewójt Mirosław Wilusz zapewnił, że każda prośba Policji o wsparcie jest przez Gminę
rozpatrywana pozytywnie. Ponadto, Wicewójt
zadeklarował że temat bezpieczeństwa będzie
ponownie omówiony na komisji merytorycznej Rady Gminy, a na którą zostanie zaproszony przedstawiciel Policji.

Straż Pożarna
W drugiej części uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać sprawozdania Straży Pożarnej. Strażacy przedstawili tegoroczną
statystykę interwencji na terenie Gminy oraz
odpowiadali na pytania mieszkańców. M.in.
szczegółowo omówiono temat hydrantów.
Pojawiły się zarzuty dotyczące niesprawnych
hydrantów i braku narzędzi przeznaczonych
do otwierania hydrantów na wyposażeniu

Oczyszczalnia ścieków
w Łazach po rozbudowie

O

czyszczalnia przy ul. Rolnej już po rozbudowie i działa pełną parą! Inwestycja zrealizowana przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. kosztowała ponad 14 mln zł.

Inwestycja polegająca na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rolnej 20 Łazach rozpoczęła się w grudniu 2016 r.
Rozbudowa miała na celu zwiększenie przepustowości i unowocześnienie procesu technologicznego, ze szczególnym naciskiem na
ochronę środowiska, a także hermetyzację
urządzeń niwelującą dokuczliwe zapachy. Co
ważne, w trakcie inwestycji obiekty oczyszczalni były w pełni eksploatowane, a wykonawca był zobowiązany do prowadzenia robót
z zastosowaniem wszelkich przepisów doty-

strażackich wozów bojowych. Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej wyjaśnił,
że wszystkie hydranty są sprawne, ale mogą
być zabezpieczone plombami założonymi
przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Plomby zapobiegają nieuprawnionemu poborowi wody przez osoby postronne.
Strażacy bez problemu otwierają hydranty,
jednak może się zdarzyć, że wóz bojowy nie
będzie miał sprzętu do zerwania plomby. Nie
przeszkadza to w żaden sposób w sprawnym
przeprowadzeniu akcji gaśniczej, ponieważ
wozy strażackie przyjeżdżają na miejsce zdarzenia z dużym zapasem wody.

Lasy
Przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów
zdementowali pogłoski o kradzieży drewna z lasu i wyjaśnili przyczyny wycinki drzew
w Wilczej Górze. Wycinka była spowodowana inwazją kornika i koniecznością ochrony
zdrowych drzew. Leśnicy przekazali również
pozytywną informację – w bieżącym roku na
terenie nadleśnictwa posadzono aż 42 tys.
nowych drzew! W dalszym ciągu problemem
jest zaśmiecanie lasów. W 2019 r. z Sękocina
i Magdalenki wywieziono 131 m3 śmieci, co
kosztowało 28 tys. zł.
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

 Zakończenie realizacji inwestycji:

30.07.2019 r.
 Łączna wartość inwestycji: 14.145.440,36 zł.
 Kwota dofinansowania z WFOŚiGW:

11.804.993,38 zł.
 Wykonawca inwestycji: firma MOLEWSKI

Sp. z o.o. z Włocławka.

czących ochrony środowiska. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu jakie
Spółka otrzymała z WFOŚiGW w formie preferencyjnej pożyczki w kwocie 11.804.993,38 zł.
Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie wydane przez PINB w Piasecznie.
Do obiektów, które były poddane przebudowie, rozbiórce lub zaadoptowane dla potrzeb rozbudowanej oczyszczalni ścieków
należały:
– przepompownia ścieków,
– stacja mechanicznego oczyszczania ścieków,

–
–
–
–

reaktor biologiczny,
osadnik wtórny,
komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego,
– budynek socjalny wraz ze sterownią.

–
–
–
–
–
–
–
–
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Do obiektów nowo wybudowanych należą:
reaktor biologiczny,
przepompownia części pływających,
zbiornik osadu nadmiernego,
stacja mechanicznego odwadniania osadu
wraz z higienizacją,
stacja dmuchaw,
stacja dozowania dodatkowego źródła węgla,
stacja dozowania PIX,
dwa biofiltry.
Kazimierz Jabłoński
Prezes LPK Sp. z o.o.

WARTO WIEDZIEĆ
Do każdego podchodzimy indywidualnie…

ABC ulg podatkowych
Z Hanną Borowską – Kierownikiem Referatu Realizacji Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Lesznowola rozmawia Agnieszka Adamus
– Podatki lokalne to jedno z podstawowych źródeł dochodów samorządów.
W większości gmin dochody podatkowe są
filarem planowanego budżetu. Jak to wygląda w Lesznowoli?
– Również w naszej Gminie dochody podatkowe stanowią główne źródło dochodów.
Przykładowo w 2018 roku dochody podatkowe wyniosły 55,48% dochodów ogółem, co stanowiło aż 88,45% dochodów własnych gminy.
W przełożeniu na konkretną kwotę, w ubiegłym
roku do gminnej kasy z tytułu podatku wpłynęło 115.846.766,73 zł. Podatki lokalne, które wpływają do Gminy to podatek od nieruchomości,
podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od
środków transportowych. Ponadto Gmina otrzymuje udziały w podatku od osób fizycznych PIT
(38,08%) oraz osób prawnych CIT (6,71%).
– Im więcej mieszkańców i firm, tym większe dochody. Jednak zdarza się, że podatnik
– zarówno przedsiębiorca jak i osoba fizyczna, z różnych przyczyn nie jest w stanie zapłacić podatku na rzecz gminy. Co wtedy?
Czy może liczyć na jakieś wsparcie ze strony samorządu?
– Ustawodawca przewidział takie możliwości.
Zgodnie z art. 67 a oraz 67 b Ordynacji podatkowej podatnik będący w trudnej sytuacji może
ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej,
rozłożenie na raty podatku i zaległości, a także
o odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowej. Ulgi w spłacie zobowiązań
są często stosowanym narzędziem przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, czyli przez samorządowe organy podatkowe. Postępowanie
w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań
stanowi szczególny rodzaj postepowania, w ramach którego sprawy rozstrzygane są na podstawie uznania administracyjnego.
– Kto decyduje o udzieleniu ulgi i jak się
to odbywa?
Przede wszystkim podatnik musi złożyć
do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta wniosek
o udzielenie ulgi i odpowiednio go umotywować. Następnie organ podatkowy wszczyna
postepowanie w tej sprawie i bada zasadność
wniosku, zaczynając od ustalenia wysokości zaległości podatkowej na dzień składania podania. Pierwszy etap to weryfikacja wniosku przez
kierownika Referatu Realizacji Podatków i Opłat,
następnie rekomendację wydaje Skarbnik Gmi-

ny. Postepowanie kończy się wydaniem decyzji.
Decyzję wydaje organ podatkowy, czyli w przypadku gminy wiejskiej jaką jest Lesznowola – Wójt. Jest to decyzja uznaniowa. Zgodnie
z zasadą swobodnej oceny dowodów, organ
podatkowy według własnego uznania ocenia
dowody zebrane w trakcie przeprowadzonego
postępowania i na tej podstawie ustala kształt
i zakres określonego stanu faktycznego, który będzie stanowił podstawę wydanej decyzji.
Podstawą do wydania decyzji pozytywnej, czyli przyznania ulgi, jest spełnienie przynajmniej
jednej z dwóch przesłanek – ważnego interesu
podatnika lub ważnego interesu publicznego.
– Co dokładnie oznaczają te przesłanki?
Pojęcie ważny interes podatnika oraz ważny
interes publiczny stanowią klauzule generalne.
Jako ważny interes publiczny zgodnie ze stanowiskiem doktryny wskazywane są sytuacje,
w których poprzez spłatę należnego podatku
narażone są wartości mające znaczenie społeczne, stanowiące podwaliny prawa, jak zasady sprawiedliwości społecznej, równości, prawa
do wynagrodzenia za pracę i wiele innych zasad,
na których zbudowane są poszczególne gałęzie prawa. W interesie publicznym jest także, by
podatnicy mogli nadal funkcjonować tworząc
miejsca pracy i generować dochody do budżetu państwa i do budżetu gminy. Natomiast poprzez ważny interes podatnika należy rozumieć
sytuacje, w których zapłacenie podatku doprowadziłoby do zagrożenia egzystencji podatnika lub jego rodziny w wyniku niezdolności do
utrzymania się. W trakcie postępowania każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie
a decyzja wydawana na podstawie całokształtu
okoliczności występujących w konkretnej sprawie. Zgodnie z zapisem ordynacji podatkowej,
są to decyzje uznaniowe.
– Z punktu widzenia podatnika ubiegającego się o ulgę najkorzystniejsza jest zapewne ulga w postaci umorzenia zaległości
podatkowej.
– Umorzenie zaległości przez organy podatkowe to szczególny rodzaj ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Ma na celu złagodzenie
skutków obciążeń podatkowych wobec osób
fizycznych czy podmiotów gospodarczych, które w sposób nagły i nieprzewidziany nie mogą
wywiązać się ze swoich obowiązków.

– Czy to oznacza, że pechowy przedsiębiorca, który np. padł ofiarą pożaru, powodzi lub przydarzyła mu się katastrofa
budowlana, może śmiało starać się o umorzenie podatku?
Jak najbardziej. Jednak stosowanie instytucji
umorzenia zaległości podatkowych nie powinno
ograniczać się wyłącznie do zdarzeń absolutnie
nadzwyczajnych lub losowych, jak klęski żywiołowe, choroby czy wypadki. Przy ocenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowych organy
powinny badać całokształt sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik. Powinny oceniać jego uwarunkowania rodzinne, ekonomiczne, okoliczności
powstania zaległości podatkowej. Należy także
wziąć pod uwagę, czy domaganie się zapłaty
podatkowej od dłużnika nie spowoduje np. konieczności objęcia go pomocą społeczną, a w
przypadku firm – np. ograniczenia działalności
biznesowej czy zwolnienia pracowników. Warto
w tym miejscu podkreślić, że przedsiębiorcy działający na terenie gminy zatrudniają przecież jej
mieszkańców, a także kooperują z mieszkańcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Niejednokrotnie organ podatkowy badając
ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny umarza podatki lub udziela ulgi w spłacie
podatku, pomagając w ten sposób podatnikom
wyjść z zadłużenia lub nie popaść w zadłużenie,
zachować miejsca pracy dla ludzi i firm. W zdecydowanej większości podatnicy są zainteresowani tym, żeby uzyskać ulgę podatkową z uwagi
na swój interes ekonomiczny.
– Wnioskując o ulgi podatkowe przedsiębiorcy dbają o swoje firmy i miejsca pracy.
Jednak gminna kasa staje się szczuplejsza…
– Wójt jako organ podatkowy musi mieć
szersze spojrzenie. Zasada powszechności
opodatkowania wynika z art. 84 Konstytucji
RP i obowiązuje wszystkich obywateli. Jednak
orzecznictwo sądowe pokazuje, że w pewnych
sytuacjach przed zasadą powszechności opodatkowania należy postawić inne konstytucyjne zasady, jak, zasada zaufania obywatela do
państwa i stanowionego przez niego prawa,
zasada uwzględniania dobra rodziny nakazująca państwu szczególną opiekę dla rodzin niepełnych czy wielodzietnych, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, czy zasada bezpieczeństwa społecznego. Przykładem sytuacji,
w której mogłoby dojść do naruszenia interesu społecznego jest utrata możliwości wypłacenia wynagrodzenia pracownikom. Jak już
wspominałam, kwestię przyznania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej powinno się rozpatrywać zarazem wszechstronnie ale
też i indywidualnie. Należy też odróżnić sytuację, w których podatnik celowo nie wywiązuje
się z obowiązków podatkowych mimo posiadanych środków, od sytuacji, w której zaległość
Biuletyn nr 67 (2019)
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podatkowa jest konsekwencją zdarzeń od niego niezależnych. Wójt przed ostateczną decyzją
w sprawie umorzenia analizuje jej skutki w perspektywie przyszłej – czy udzielona ulga zabezpieczy w przyszłości stabilność dochodów do
budżetu, czy zabezpieczy miejsca pracy. To bardzo ważna przesłanka.
– Jak wygląda kontrola ulg udzielanych
przez samorządowe organy podatkowe?
– Rolę instytucji kontrolnej pełni Regionalna
Izba Obrachunkowa (RIO), Rada Gminy (Miasta),
Komisja Rewizyjna Rady Gminy (Miasta). Wójt,
Burmistrz czy Prezydent ma obowiązek przedstawić RIO, a także radnym, sprawozdanie z wykonania budżetu, które między innymi opisuje
wysokość ulg zastosowanych wobec podatnika
– zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców.
Na przestrzeni lat zarówno RIO jak i Rada Gminy
nigdy nie kwestionowała zasadności ulg udzielanych przez organ podatkowy gminy, czyli Wójta.
– Jak powinien wyglądać prawidłowo
wypełniony wniosek o przyznanie ulgi?

We wniosku należy wyczerpująco uzasadnić
własną sytuację i dołączyć wszelkie dokumenty
to potwierdzające. Większość gmin i miast posiada wzory wniosków w zakresie umorzenia
zaległości podatkowych. W naszej gminie obowiązuje Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 19 września 2017 r., w sprawie określenia
zasad udzielania ulg w zakresie podatków i opłat
lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Zarządzenie to bardzo dokładnie
precyzuje, co powinien zawierać wniosek i jakie
dokumenty należy do niego dołączyć.
– Zachęcamy więc do uważnej lektury
tego zarządzenia przed złożeniem wniosku. A co z rolnikami? Słyszałam, że są
szczególnym przypadkiem jeśli chodzi
o ulgi podatkowe.
– To prawda. Rolnicy mogą wnioskować
o pomoc w ramach pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, która jest udzielana w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio
w obowiązujących aktach prawa wspólnoto-

Nowe zasady segregacji odpadów

Od

1 stycznia 2020 roku wszystkie odpady muszą być segregowane. Obowiązek ten
został wprowadzony Ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).
Warto zapoznać się z nowymi wymaganiami i przygotować na zmiany. Proces segregacji może wydawać się skomplikowany i pracochłonny, ale szybko nabierzemy wprawy.

Ile pojemników i na co?
Od nowego roku odpady będziemy dzielić
na 6 frakcji:
1. papier,
2. metale i tworzywa sztuczne,
3. szkło,
4. odpady BIO (resztki owocowe, resztki
spożywcze inne niż zwierzęce oraz resztki roślinne inne niż trawa, liście, gałęzie
i kwiaty),
5. odpady zielone,
6. odpady zmieszane „resztkowe” (nie nadające się do przetworzenia/segregacji).
Dla każdej frakcji odpadów należy przygotować inny pojemnik (lub worek) o odpowiednim
kolorze i oznakowaniu.

Składamy i gnieciemy
Podczas procesu segregacji warto zwrócić
uwagę na zmniejszenie objętości naszych odpadów. Opakowania plastikowe, zwłaszcza butelki, które zajmują dużo miejsca w pojemniku,
zgniatamy i składamy. Podobnie postępujemy
16
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z puszkami. Składamy również tekturowe pudła
i pudełka. Plastikowe nakrętki składujemy oddzielnie – zachęcamy do przekazywania korków do punktów pozyskujących nakrętki na
cele charytatywne. Zachęcamy także do myślenia o ograniczaniu odpadów dużo wcześniej
– już podczas zakupów. Olbrzymia ilość odpadów generowana przez ludzi to ogromny problem cywilizacyjny i zagrożenie dla środowiska.
Miejmy swój mały, osobisty wkład w ograniczenie tego zjawiska.

Odbiory odpadów
W poszczególnych miejscowościach odbiór
odpadów odbywa się zgodnie z ogólnodostępnym harmonogramem. Dotyczy to także
sezonowych akcji odbioru odpadów zielonych
i wielkogabarytowych. Wszystkie harmonogramy są publikowane na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.pl
w zakładce Gospodarka Odpadami. Harmonogramy na rok 2020 są już dostępne. O sytuacjach
wyjątkowych, jak terminy zastępcze odbioru odpadów, informujemy także za pośrednictwem
Gminnego Systemu Powiadamiania SMS.

wego/unijnego. Podatnik obowiązany jest
wówczas do przedłożenia dodatkowych dokumentów. Są to zaświadczenia o wielkości pomocy wcześniej otrzymanej lub oświadczeń
o jej nieotrzymaniu oraz dokumentów finansowych potwierdzających jego sytuację finansową za okres 3 lat obrotowych. Takie same
obowiązki mają podmioty gospodarcze, które korzystają z pomocy publicznej de minimis.
Z kolei dla organu podatkowego udzielanie podatnikom ulg w ramach pomocy de minimis
wiąże się z obowiązkiem raportowania tego
typu pomocy. Wójt/Burmistrz/Prezydent obowiązany jest do sporządzania i przedstawiania
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybołówstwie Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. W przypadku pomocy de minimis innej niż pomoc w rolnictwie
lub rybołówstwie raporty przesyłane są Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
– Dziękuję za rozmowę.

Jeśli operator nie odbierze odpadów z naszej posesji, należy zgłosić reklamację. Możemy to zrobić na trzy sposoby. Telefonicznie
– dzwoniąc do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod numer (22) 700 01 01
wew. 102; pisemnie – np. wysyłając maila na
adres reklamacje.rok@lesznowola.pl lub osobiście – składając wizytę w Referacie Gospodarki
Odpadami Komunalnymi przy ul. Przyszłości 8
w Łazach.
Podczas reklamacji oprócz imienia i nazwiska należy podać dokładne dane – adres posesji, datę niezrealizowanego odbioru i rodzaj
nieodebranych odpadów, a także numer telefonu do kontaktu.

Wszystko pod kontrolą
Urząd Gminy stworzył dla mieszkańców
specjalny portal https://odpadykomunalne.
lesznowola.pl, gdzie można sprawdzić stan
opłat za odpady komunalne. Strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL, mieszkańcy logują
się indywidualnie. W przypadku braku danych
do logowania należy skontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zachęcamy także do zainstalowania
na swoim telefonie bezpłatnej aplikacji mobilnej Evenio, która m.in. przypomina o terminie
odbioru śmieci. Za pośrednictwem tej aplikacji można także składać reklamacje. Jak na razie
z tego rozwiązania korzysta ponad 1000 mieszkańców naszej gminy.
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
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ZMIESZANE

NIE WRZUCAMY
• ]DEUXG]RQHJRLWáXVWHJR
papieru
• SDSLHUX]IROLą
• papieru termicznego
i faksowego
• kartonów po mleku, sokach
i innych napojach
• papieru przebitkowego
(rachunki, faktury)
• pieluch jednorazowych
• SRGSDVHNLLQQ\FKDUW\NXáyZ
higienicznych
• worków po cemencie i innych
PDWHULDáDFKEXGRZODQ\FK
• tapet

%,2

P
PAPIER

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE
WRZUCAMY
• zgniecione puszki aluminiowe
po napojach
• puszki z blachy stalowej
• naczynia do gotowania
• PHWDORZHQDU]ĊG]LDUXU\
GUXW\LGUREQ\]áRP
• IROLĊDOXPLQLRZą
• SRNU\ZNL]HVáRLNyZ
• kapsle z butelek oraz
metalowe i plastikowe
QDNUĊWNL
• zgniecione plastikowe
opakowania po napojach
LROHMDFKVSRĪ\ZF]\FK
• zgniecione plastikowe
opakowania po kosmetykach,
Sá\QDFKGRP\FLDLFKHPLL
gospodarczej
• plastikowe worki, torebki
i reklamówki
• plastikowe koszyki po
owocach i pojemniki po
Z\UREDFKJDUPDĪHU\MQ\FK
• RSDNRZDQLDZLHORPDWHULDáRZH
SRSá\QQHMĪ\ZQRĞFLWDNLHMDN
kartony po mleku, sokach itp.
– tzw. tetrapaki
• styropian opakowaniowy

gazety, katalogi, prospekty
zeszyty
WHNWXUĊ
torby papierowe
opakowania papierowe
papier biurowy i szkolny
]QLV]F]RQHNVLąĪNL
kartony oraz wykonane z nich
opakowania

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•
•

RSDNRZDĔSRDHUR]RODFK
baterii oraz puszek po farbach
RSDNRZDĔSROHNDFK
EXWHOHNLRSDNRZDĔSRROHMDFK
SU]HP\VáRZ\FK
styropianu budowlanego
i innych tworzyw piankowych
VSU]ĊWX$*'
plastikowych szyb z pleksy
elementów pojazdów takich
jak deski rozdzielcze, zderzaki,
lusterka

METALE
,7:25=<:$
SZTUCZNE

SZKŁO
WRZUCAMY
• EH]EDUZQHLNRORURZHVáRLNL
• butelki szklane
• szklane opakowania po
kosmetykach

NIE WRZUCAMY
• ceramiki, fajansu, porcelany
LNU\V]WDáyZ
• V]NáDVWRáRZHJR
• V]NáDĪDURRGSRUQHJR
• V]NáDRNXODURZHJR
• V]NáDRNLHQQHJRL]EURMRQHJR
• szyb samochodowych
• luster
• luksferów (pustaków szklanych)
• ĪDUyZHNODPS
ÀXRUHVFHQF\MQ\FKLQHRQRZ\FK
• zniczy z woskiem
• termometrów i strzykawek
• ekranów i lamp telewizyjnych
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ZIELONE
WRZUCAMY
•
•
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•

SR]RVWDáRĞFLURĞOLQQH
UR]GUREQLRQHJDáĊ]LH
OLĞFLH
VNRV]RQąWUDZĊ
kwiaty
UHV]WNLNZLDWyZFLĊW\FK
i doniczkowych

NIE WRZUCAMY
• resztek jedzenia ani innych
odpady kuchennych
• SRSLRáX
• QLHGRSDáNyZSRSDSLHURVDFK
• kamieni
• ziemi

Odpadów zielonych nie wrzucamy do pojemnika
na odpady zmieszane!
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BIO (KUCHENNE)
WRZUCAMY
•
•
•
•
•

odpady z owoców i warzyw
obierki
fusy z kawy i herbaty
skorupki jajek
resztki produktów mlecznych

VXURZHJRPLĊVD
NRĞFL
RGFKRGyZ]ZLHU]ĊF\FK
SRSLRáX
ĪZLUNX]RGFKRGDPL
pampersów
podpasek
papierosów
odpadów higienicznych

%,2
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• RGSDG\NWyUHQLHQDGDMąVLĊ
do segregacji
• RGSDG\KLJLHQLF]QH ]XĪ\WH
pieluszki jednorazowe,
podpaski, tampony)
• ]XĪ\WHUĊF]QLNLSDSLHURZH
i chusteczki higieniczne
• paragony
• UHV]WNLZĊGOLQPLĊVLNRĞFL
• ryby i owoce morza
• RGFKRG\]ZLHU]ĊFH
• SRSLyá

• odpadów wielkogabarytowych
• ]XĪ\WHJRVSU]ĊWXHOHNWU\F]QHJR
i elektronicznego
• ĪDUyZHN
• gruzu
• baterii
• przeterminowanych lekarstw
• butelek szklanych
• butelek z tworzyw sztucznych
• puszek aluminiowych
• makulatury
• odpadów kuchennych
i zielonych

ZMIESZANE
E

KOMPOSTOWANIE

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WRZUCAMY

W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje można
złożyć na trzy sposoby:
1 - telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola:
pod numerem telefonu: (22) 700 01 01 wew. 102.
korespondencyjnie na adres e-mail:• reklamacje.rok@lesznowola.pl
UHV]WHNPLĊVDLNRĞFL
•2 -ĞFLĊWąWUDZĊLOLĞFLH
osobiście:
w Referacie
Gospodarki•Odpadami
Komunalnymi Urzędu
RGFKRGyZ]ZLHU]ĊF\FK
•3 -drobne
odpady
ogrodowe
Gminy Lesznowola, Łazy, ul. Przyszłości
8. i sorbentów dla kotów
• piasku
• SRáDPDQHJDáĊ]LHGU]HZ
• zanieczyszczonych trocin
• kwiaty doniczkowe (wraz
Reklamacje składane e-mailem
powinny zawierać:
SR]ZLHU]ĊWDFK
]]LHPLąGRQLF]NRZą
dokładny
adres nieruchomości
(miejscowość,
ulica, nr domu,
• SRSLRáX]SLHFDLNRPLQND
•1 -obierki
i resztki
owoców
nr lokalu).
• SDSLHURVyZLQLHGRSDáNyZ
oraz
warzyw
rodzaj
•2 -fusy
poniezrealizowanego
kawie, herbacie odbioru [rodzaj odpadu: zmieszane, papier,
metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio (odcieki), choinka, gabaryty].
• VNRUXSNLMDMHNLáXSLQ\
3 -orzechów
datę niezrealizowanego wywozu.
imię i nazwisko
•4 -resztki
jedzeniazgłaszającego.
pochodzenia
5 -URĞOLQQHJR
kontakt telefoniczny.

KOMPOSTUJEMY

NIE KOMPOSTUJEMY

PRAWO LOKALNE

Uchwały Rady Gminy Lesznowola
21 października 2019 r.
Uchwała Nr 163/XV/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 434/
XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26
maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (rejon pomiędzy ulicą
Nową, Jarząbka, Tukanów oraz granicą gminy).
Uchwała Nr 164/XV/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna.
Uchwała Nr 165/XV/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna.
Uchwała Nr 166/XV/2019
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza
Góra i Władysławów, zatwierdzonego uchwałą Nr 259/XIX/2008 Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 lipca 2008 r.
Uchwała Nr 167/XV/2019
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 141/XII/2015
Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Stefanowo, zatwierdzonego uchwałą Nr 279/XXII/2012 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 r.
Uchwała Nr 168/XV/2019
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 435/XXXI/2017 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo
(rejon ulicy Letniskowej i Jemioły).
Uchwała Nr 169/XV/2019
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Lesznowola dla obszaru
określonego w uchwale Nr 327/XXII/2016
Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo.
Uchwała Nr 170/XV/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu
Kolonia Warszawska i części obrębu Jabłonowo.
Uchwała Nr 171/XV/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stefanowo, Jabłonowo, Warszawianka.
Uchwała Nr 172/XV/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska.
Uchwała Nr 173/XV/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy.
Uchwała Nr 174/XV/2019
W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
prawa własności nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 268/1 i nr 268/9, położonej w obrębie
Nowa Wola, w celu zwolnienia Gminy z obowiązku zapłaty odszkodowania.
Uchwała Nr 175/XV/2019
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 58/7, położonej w obrębie Mroków,
gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.
Uchwała Nr 176/XV/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 169, położonej w obrębie Stefanowo, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Uchwała Nr 177/XV/2019
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 8/13, położonej
w obrębie Zakłady Zamienie.
Uchwała Nr 178/XV/2019
w sprawie nadania nazwy drodze.
Uchwała Nr 179/XV/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
w drodze bezprzetargowej umowy najmu
lokalu o pow. 310 m2 będącego własnością
Gminy Lesznowola, usytuowanego w budynku przy ul. Topolowej 2 w Mysiadle.
Uchwała Nr 180/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
w drodze bezprzetargowej umowy najmu
miejsca o pow. 0,5 m2 zlokalizowanego na dachu budynku przy ul. Błędnej 32 w Zamieniu.
Uchwała nr 181/XV/2019
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Uchwała Nr 182/XV/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019.
Uchwała Nr 183/XV/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019 – 2033.
Uchwała Nr 184/XV/2019
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
zasad ich zbywania i wykupu.
Uchwała Nr 185/XV/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr 635/XLIV/2018
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Piaseczno w latach 2018 – 2020.

8 listopada 2019 r.
Uchwała Nr 186/XVI/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska.
Uchwała Nr 187/XVI/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków.
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Uchwała Nr 188/XVI/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola.
Uchwała Nr 189/XVI/2019
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola.

Uchwała Nr 192/XVI/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019 – 2024.

Uchwała Nr 196/XVII/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 193/XVI/2019
w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz licznymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała Nr 197/XVII/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 190/XVI/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2020 rok.

Uchwała Nr 194/XVI/2019
w sprawie obniżenia ceny skupu żywca przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku.

Uchwała Nr 191/XVI/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019.

Uchwała Nr 195/XVII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lesznowola na rok 2019.

Uchwała Nr 198/XVII/2019
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lesznowola.
Uchwała Nr 199/XVII/2019
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lesznowola.

22 listopada 2019 r.

Przygotowała:
Anna Baron
Biuro Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola
od 2 września do 14 listopada 2019 r.
Lp.
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Data

Nr
Zarządzenia

W sprawie

1.

2 września 2019 r.

139/2019

o niewykonywanie prawa pierwokupu

2.

2 września 2019 r.

140/2019

wydzierżawienia gruntu o pow. 18 m2 stanowiącego część działki nr 1/250, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło

3.

9 września 2019 r.

141/2019

zmian w budżecie gminy na 2019 r.

4.

17 września 2019 r.

142/2019

wydzierżawienia części ogrodzenia o pow. 2,88 m2 znajdującego się na działce nr 1/264, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło

5.

17 września 2019 r.

143/2019

wydzierżawienia części ogrodzenia o powierzchni 1,5 m2, znajdującego się na działce nr 1/264, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło

6.

18 września 2019 r.

144/2019

zmian w budżecie gminy na 2019 r.

7.

26 września 2019 r.

145/2019

zmieniające Zarządzenie Nr 136/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

8.

30 września 2019 r.

146/2019

zmian w budżecie gminy na 2019 r.

9.

30 września 2019 r.

147/2019

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019–2034

10.

1 października 2019 r. 148/2019

o niewykonywaniu prawa pierwokupu

11.

1 października 2019.

149/2019

przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

12.

2 października 2019 r. 150/2019

wydzierżawienia gruntu o powierzchni 20 000 m2, stanowiącego część działki nr 1/259, położonej w obrębie KPGO Mysiadło

13.

9 października 2019 r.

określenia przedsięwzięć i procedur przewidzianych dla wprowadzenia stopnia alarmowania BRAVO
– CRP

151/2019

14.

9 października 2019 r.

152/2019

zmian w budżecie gminy na 2019 r.

15.

14 października 2019 r.

153/2019

zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego

16.

17 października 2019 r.

154/2019

zmian w budżecie gminy 2019 r.

17.

22 października 2019 r. 155/2019

zmian w budżecie gminu na 2019 r.

18

31 października 2019 r. 156/2019

zmian w budżecie gminy na 2019 r.

19

7 listopada 2019 r.

wydzierżawienia gruntu o powierzchni 300 m2, stanowiącego część działki nr 237, położonej w obrębie KPGO Mysiadło
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Data

Nr
Zarządzenia

W sprawie

20.

8 listopada 2019 r.

158/2019

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

21.

12 listopada 2019 r.

159/2019

zmian w budżecie gminy na 2019 r.

22.

14 listopada 2019 r.

160/2019

projektu uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020 i w sprawie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034

23.

14 listopada 2019 r.

161/2019

wydzierżawienia gruntu o powierzchni 9.700m2, stanowiącego część działki nr 237, położonej w obrębie KPGO Mysiadło

24.

14 listopada 2019 r.

162/2019

zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Przygotowała : Anna Baron – Biuro Rady Gminy

Podatki 2020
Na

Sesji w dniu 22 listopada 2019 r. Rada Gminy Lesznowola uchwaliła stawki
podatkowe na rok 2020. Mimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych polityka podatkowa Gminy jest stabilna – większość stawek została bez zmian,
pozostałe wzrosły o inflację.
W porównaniu z rokiem bieżącym zmieni się wysokość podatku od nieruchomości
dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
stawki podatku od środków transportowych.
Powyższe stawki zostały nieznacznie podwyższone. Podwyżka została podyktowana
wzrostem stawek maksymalnych podatków
i opłat lokalnych o około 1,8% w stosunku do
2019 r, tj. o stopień inflacji. Pozostałe stawki
podatkowe pozostają na poziomie 2019 r.

Osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat
podatku w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września
i 15 listopada na indywidualne rachunki
bankowe przypisane podatnikom lub bezpośrednio u sołtysów.
Na początku przyszłego roku tradycyjnie
rozpoczniemy wysyłkę nakazów podatkowych na 2020 rok, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki będą doręczane listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem

Kontakt do Referatu
Realizacji Podatków i Opłat
e-mail: podatki@lesznowola.pl
telefon: 22 708 91 42, 22 708 92 15

odbioru. Jeżeli nie otrzymają Państwo przesyłki pocztowej, zawierającej decyzje wymiaru podatku, przed terminem płatności I raty,
tj. do 15 marca, prosimy o kontakt w tej sprawie z pracownikami Referatem Realizacji Podatków i Opłat.
Hanna Borowska
Kierownik Referatu
Realizacji Podatków i Opłat
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GOSPODARKA ODPADAMI. RAPORT GMINY
CZĘŚĆ PIERWSZA

W

lipcu br. Samorząd Gminy Lesznowola
uchwalił nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów, wprowadzając podwyżki za usługę. W związku z tym, temat gospodarki odpadami w Gminie Lesznowola był
szeroko komentowany w publikacjach pojawiających się w internecie i zrodził wśród Mieszkańców wiele pytań. Prezentujemy Państwu
Raport Gminy, który w sposób systemowy porządkuje tę tematykę.

– INFORMACJE WSTĘPNE
1. Wysokie koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych
Problematyka kosztów odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych
była szeroko omawiana przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego na konwentach. Pierwszy odbył się 20 listopada
2018 r. Samorządowcy już wówczas podnosili problem braku uporządkowania systemu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim,
co bezpośrednio wiąże się z brakiem możliwości pełnego zagospodarowania nieczystości stałych, a w ich wyniku radykalnie rosnącymi cenami
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ustalanymi przez operatorów, odbierających i przetwarzających odpady komunalne. Gmina Lesznowola wraz z innymi samorządami
sygnalizowała w Ministerstwie Środowiska oraz Urzędzie Marszałkowskim konieczność jak najszybszego podjęcia zdecydowanych
działań przez ustawodawcę, zmierzających do usprawnienia systemu gospodarki odpadami w naszym rejonie. Już w 2018 r. przewidywane były ceny opłat, które w naszej Gminie stały się rzeczywistością.
Przedstawiciele gmin uważali, że niedopuszczalne jest, aby Mieszkańcy przy selektywnym zbieraniu odpadów ponosili opłaty na poziomie 150 – 200 zł za rodzinę. W każdej gminie jest spora grupa mniej
zamożnych mieszkańców, dla których taka cena jest wręcz katastrofą dla budżetu domowego. Niestety, nie istnieją prawne możliwości
wprowadzenia dopłat dla takich grup społecznych, co potwierdzają stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Niektóre samorządy już w ubiegłym roku, w wyniku nowych przetargów, często przeprowadzanych wobec groźby odstąpienia Wykonawców od realizacji obowiązujących umów, zostały zmuszone do
podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami).
Według danych GUS „W Polsce w 2017 roku odnotowano wzrost
w ilości odpadów komunalnych wytworzonych o 2,7% w porównaniu do poprzedniego roku. W 2017 r. w Polsce zebranych zostało
11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych (wzrost o 2,7% w porównaniu z 2016 r.). Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio
312 kg zebranych odpadów komunalnych. W porównaniu z rokiem
2016, ilość odpadów komunalnych wytworzonych przypadających
na 1 mieszkańca wzrosła o 9 kg. Odpady komunalne odebrane
w 2017 r. od gospodarstw domowych (9 971,2 tys. ton) stanowiły większość (83,3%) wytworzonych odpadów komunalnych. Ilość
tych odpadów wzrosła o 4,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.”
Na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne w Gminie Lesznowola jeden mieszkaniec wytworzył średnio w roku 2016 – 383 kg, w roku 2017 – 426 kg, natomiast w roku
2018 – 399 kg. Dodatkowe dane są zawarte w analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lesznowola za rok
2016, 2017 i 2018
Niedopuszczalnym jest, aby w sposób bezkrytyczny porównywać
wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w różnych gminach, nie biorąc przy tym pod uwagę:
• uchwał określających częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów;
• zwolnień całkowitych i częściowych z opłat;
• ilości mieszkańców;
• ilości powstających odpadów;
• jakości i ilości odpadów segregowanych;
• posiadania własnego PSZOKu;
• posiadania instalacji przetwarzania odpadów na terenie gminy;
• uwarunkowań zewnętrznych określonych zmieniającymi się przepisami prawa;
• wszystkich innych uwarunkowań lokalnych.
Duży wzrost wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest problemem ogólnopolskim, a w woj. mazowieckim
osiągnął najwyższy poziom. Najwyższe ceny na Mazowszu to efekt
braku Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami (WPGO),
którego uchwalenie przez Sejmik Województwa było w konflikcie
z Wojewodą Mazowieckim. Poprzedni WPGO zakładał zbyt niskie limity przetwarzania odpadów, zbyt małą liczbę instalacji w regionie,
niedostatek mocy, co w znacznym stopniu spowodowało wzrost cen
za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Przedstawiony powyżej problem znalazł swoje odzwierciedlenie
w raporcie UOKiK z sierpnia 2019 r. przedstawiającym stan gospo22
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darki odpadami komunalnymi w gminach miejskich. Jedną z przyczyn podwyżek wskazano brak konkurencji. W skali całego kraju,
jako najczęstszą przyczynę podwyżek – gminy podawały wyższą
cenę zwycięzcy przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Niewątpliwie, ma to związek ze zmianami prawnymi, które weszły w życie w 2012 r. Przed wejściem w życie nowych
regulacji UOKiK przestrzegał, że mogą one doprowadzić do wyeliminowania konkurencji między podmiotami zajmującymi się
gospodarowaniem odpadami, co spowoduje wzrost cen i zaprzestanie działalności przez wielu przedsiębiorców. Tegoroczne badanie urzędu zdaje się potwierdzać te przewidywania. Niestety,
przyczynami eliminowania małych podmiotów z rynku, nie zawsze
była zbyt duża konkurencja, ale przede wszystkim brak możliwości spełnienia przepisów prawa wynikający z braku odpowiednich
środków finansowych.
Przyczyną podwyżek kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych była także wskazywana przez gminy tzw. opłata marszałkowska za składowanie odpadów, która wynosiła odpowiednio:
24,15 zł/t do końca 2017 r; 140 zł/t w 2018 r.; 170 zł/t w roku bieżącym i 270 zł/t w roku 2020.
Samorządy często wskazywały także wzrost kosztów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz nieprawidłową segregację śmieci przez mieszkańców. Zdaniem UOKiK
niezależnie od badania i odpowiedzi gmin należy zwrócić uwagę
na jeszcze jeden czynnik – wzrost cen gospodarowania odpadami
w całej Europie wynika z zakazu importu odpadów wprowadzony
przez Chiny, które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku.
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w gospodarstwach
domowych nie jest stała w stosunku do liczby mieszkańców oraz nie
jest wprost proporcjonalna do liczby osób w poszczególnych gospodarstwach domowych. Pomimo to, ok. 85% gmin miejskich opłata
za gospodarowanie odpadami została określona od osoby, jednak
duża ich część planuje zmianę na metodę „od wody”, ze względu
na problemy z weryfikacją wskazywanej w deklaracjach liczby osób
zamieszkujących gospodarstwa domowe (tak jak ostatnio miało to
miejsce w gminach: Podkowa Leśna, Marki czy Grójec).

2. Podwyżka cen za odpady w Gminie Lesznowola
Określona przez Radę Gminy Lesznowola w dniu 11 lipca 2019 r.
wysokość stawek opłaty za odpady komunalne na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm.), które obowiązują od dnia 1 września 2019 r. wynika z:
• kosztów wynikających z umowy na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych podpisanej w ramach przeprowadzonego przetargu, wynikających z ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania;
• kosztów wynikających z umowy na udostępnienie mieszkańcom
Gminy Lesznowola Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) podpisanej w ramach przeprowadzonego
w 2017 r. przetargu;
• liczby mieszkańców;
• kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;
• kosztów działań edukacyjnych.
W tabeli nr 1. przedstawiono duży wzrost masy odpadów odebranych w latach 2016-2018 oraz przewidywaną ilość odpadów do
odebrania w okresie obowiązywania umowy w Gminie Lesznowola.
GOSPODARKA ODPADAMI. RAPORT GMINY

PRAWO LOKALNE • DODATEK SPECJALNY
Tabela nr 1. Masa odpadów odebranych w latach 2016-2018 oraz przewidywana ilość odpadów do odebrania w okresie obowiązywania
umowy w Gminie Lesznowola
Kod
odpadów

Nazwa

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

20 01 02

Łączna masa odebranych
odpadów lata 2016-2018
(tony)

Masa odpadów odebranych Mg
(tony)
2016 r.
2017 r.
2018 r.

Średnia miesięczna masa odebranych odpadów 2016-2018
(tony)

1086,90

1219,44

855.12

3160,65

87,80

Opakowania ze szkła

379,10

321,27

411,37

1111,74

30,88

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

882,49

901,86

685,01

2469,36

68,60

20 03 01

Zmieszane odpady komunalne

7431,60

7950,63

8405,41

23787,64

660,77

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

273,30

317,02

403,56

993,88

27,60

17

Odpady budowlane i rozbiórkowe

88,48

223,86

319,27

631,61

17,54

20 01 01

Odpady i opakowania z papieru i tektury

–

–

270,55

270,55

22,55

10 141,87

10 934,08

11 350,29

32 426,24

915,74

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań składanych przez podmiot odbierający
odpady komunalne z terenu Gminy Lesznowola w latach 2016-2018.

Rada Gminy Lesznowola podjęła trudną,
ale jednocześnie rozsądną i odpowiedzialną decyzję pozwalającą na bezpieczne i nieprzerwane działanie systemu.
O wysokości obowiązujących stawek opłaty
i częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w gminach powiatu piaseczyńskiego można przeczytać w Tabeli
nr 2. „Stawki obowiązujące w gminach powiatu
piaseczyńskiego na dzień 18.10.2019”.
W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się stwierdzenie, że podział
Gminy Lesznowola na sektory i przeprowadzenie oddzielnych przetargów dla poszczególnych sektorów przyczyniłoby się do
obniżenia kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podział gminy na sektory jest oczywiście możliwy, gdyż
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku, w gminach, w których zamieszkuje powyżej 10 tys. osób, można taki podział
wprowadzić. Ale czy w gminie takiej jak nasza
– wiejskiej ale o różnym stopniu urbanizacji i zaludnienia, przyniosłoby to pożądany efekt? Czy
warto przeprowadzać takie eksperymenty kosztem Mieszkańców?
Drugim promowanym rozwiązaniem miałyby być związki międzygminne, które rzekomo
dają większą możliwość uzyskania korzystniejszych cen w przetargu. Praktyka pokazuje, że
zwiększenie siły przetargowej to niestety mit.
Najbliższy terytorialnie naszej gminie grójecki
związek międzygminny praktycznie przestał
funkcjonować.

Tabela nr 2. Stawki obowiązujące w gminach powiatu piaseczyńskiego
na dzień 18.10.2019 r.
Góra Kalwaria
PraǏŵſǁ
Tarczyn
Konstancin-Jeziorna
Sektor 4
Sektor
Zabudow
Zabudow
Zabudowa
(zabudowa
1,2,3
Zabudowa
a
a
wielorodzi
(zabudowa wielorodzi
wielorodzi
Jednorod
Jednorod
nna
nna)
jednorodzi
nna
zina
zina
szeregowa
nna)
Co tydzieŷ
(od
kwietnia
do
Co 2
Co 2
paǍdzierni
Zmiesza
Co 2
Co 2
3 razy w
Co tydzŝĞŷ
tygodnie
tygodnie
ka), co 2
ne
tygodnie
tygodnie tygodniu
tygodnie
(od
listopada
do marca)
Metal i
Firma PRE
tworzy
ZERO
1x
1x
1x
wa
1 x ŵŝĞƐŝČĐ 1 x ŵŝĞƐŝČĐ 1 x ŵŝĞƐŝČĐ
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3. Kontrola NIK w Gminie Lesznowola
dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi
W przestrzeni publicznej często cytowany jest raport z kontroli NIK
w 2017 r. dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi. Kontrola
ta obejmowała początkowy, trudny dla gmin okres funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w samorządach,
tj. lata 2016 – 2017. Należy podkreślić, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały przez Gminę Lesznowola wykonane.

4. Podsumowanie
Należy stwierdzić, że tylko ograniczenie masy wytwarzanych
odpadów oraz właściwie prowadzone selektywne ich zbieranie może zmienić niekorzystną sytuację na trudnym rynku odpadów. Kolejnym bardzo ważnym elementem systemu, o którym się
mówi od dawna jest wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań, co powinno wpłynąć na zmniejszenie
ilości powstających odpadów, przy jednoczesnym przeniesieniu na
tych wytwórców części kosztów związanych z odzyskiem, powtórnym użyciem oraz unieszkodliwianiem.

W związku z migracją Mieszkańców w Gminie, bardzo trudne, czy
wręcz niemożliwe jest określenie rzeczywistej liczby osób przebywających na nieruchomości. Dlatego, za najbardziej zasadną w Gminie
uznano metodę stanowiącą iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty. Zaleta tej metody przekłada się na ilość
osób mieszkających na danej nieruchomości, nawet w przypadku
czasowych zmian liczby osób oraz daje możliwość weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza. Ponadto Mieszkańcy,
którzy używają wodę w celach gospodarczych jak np. podlewanie
ogrodów, mogą założyć podlicznik i odliczyć jego wskazania w deklaracjach. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi faktyczną ilość wody
zużytej na nieruchomości.
Każda z trzech wyżej wymienionych metod ma zalety i wady.
Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Metoda ta jest
najbardziej sprawiedliwa dla mieszkańców, gdyż gwarantuje
największą szczelność systemu – objęcie opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wszystkich osób zamieszkujących na terenie Gminy Lesznowola.

GOSPODARKA ODPADAMI. RAPORT GMINY

DLACZEGO W LESZNOWOLI
PŁACIMY „OD WODY”?
Obowiązujący od lipca 2013 roku system gospodarki odpadami
komunalnymi nakłada na wszystkich Mieszkańców podatek za odbiór odpadów komunalnych (tzw. „podatek śmieciowy”). Zgodnie
z założeniami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się co oznacza, że
Gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów komunalnych, jak również nie może do tego systemu dopłacać z innych
środków budżetowych.
W świetle zapisów art. 6k ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, rada gminy
w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach,
na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalić stawkę takiej opłaty.
Ponadto zgodnie z art. 6j ust. 1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkanej stanowi iloczyn:
1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
lub
2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości
lub
3. powierzchni lokalu mieszkalnego
oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.
Wybór metody obliczania opłaty za odpady w Gminie Lesznowola podyktowany był specyfiką Gminy Lesznowola, która jest gminą
zróżnicowaną, zarówno pod względem demograficznym, jak i urbanistycznym i społecznym. Po dokonaniu wnikliwej analizy wszystkich
metod, kilka lat temu przyjęto rozwiązanie optymalne dla uwarunkowań Gminy Lesznowola, czyli kryterium ilości wody zużytej na
nieruchomości. Metoda ta funkcjonuje w naszej Gminie (podobnie jak nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi) od
lipca 2013 r.
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CZĘŚĆ DRUGA

– PRZETARG
W związku z publikacjami, które pojawiły się w przestrzeni internetowej, dotyczącymi prowadzonego przez Urząd postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
w Gminie Lesznowola, z całą stanowczością podkreślamy, że wybór oferenta świadczącego te usługi NIE został dokonany z naruszeniem interesu publicznego, ani tym bardziej NIE narusza interesów Mieszkańców.

1. Umowa z PUK Piaseczno, zmiana terminu
obowiązywania umowy
Zmiana terminu obowiązywania umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola” z dnia 12.12.2017 r. zawartej z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o. o z siedziba przy ul. Technicznej 6, 05-500 Piaseczno (zwanym dalej PUK Piaseczno), stała
się konieczna, ponieważ firma PUK Piaseczno nie wyraziła zgody
na jej kontynuację.
Wykonawca argumentował swoją decyzję drastycznym wzrostem
kosztów zagospodarowania odpadów w Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), który nastąpił po zawarciu umowy oraz stratami finansowymi, które ponosiła spółka podczas realizacji kontraktu. Skrócenie terminu obowiązywania umowy
nie było sprzeczne z interesem mieszkańców Gminy, ponieważ Spółka zamierzała odstąpić od realizacji umowy „z dnia na dzień”, a Zamawiający (Gmina) nie mógł do tego dopuścić.
Wykonawca w swoim piśmie skierowanym do Zamawiającego
w dniu 18.03.2019 r. wnosił o:
1) zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 31.12.2019 r.,
2) zwiększenie wynagrodzenia określonego w umowie RZP
272.5.05.14.2017 z dnia 12.12.2017 r. § 8 ust. 2 przywołanej
GOSPODARKA ODPADAMI. RAPORT GMINY
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wyżej umowy za jeden miesiąc świadczenia usługi w wysokości 470 495,43 zł na kwotę brutto 937 500,00 zł,
3) alternatywnie – w przypadku braku porozumienia między stronami – o rozwiązanie przedmiotowej umowy.
Ponadto Wykonawca wskazał, iż w momencie zawierania umowy
z Gminą Lesznowola koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK
były znacznie niższe niż w dniu 18 marca 2019 r. Różnice kształtowały się następująco:
• niesegregowane zmieszane odpady komunalne: było 290 zł za
1 tonę, jest 590 zł za tonę;
• zmieszane odpady opakowaniowe: było 97 zł za tonę, jest 300 zł
za tonę;
• odpady ulegające biodegradacji: było 120 zł za tonę, jest 350 zł za
tonę;
• odpady wielkogabarytowe: było 260 zł za tonę, jest 800 zł za tonę.
Wykonawca podnosił w piśmie, iż obecne wynagrodzenie umowne w skali jednego miesiąca nie pokrywa w całości kosztów zbiórki
i zagospodarowania poszczególnych frakcji odbieranych odpadów.
Gmina zwróciła się do PUK Piaseczno (pismo z dnia 26.03.2019 r.)
z żądaniem przedłożenia dokumentów potwierdzających wzrost
kosztów. Spółka przedłożyła żądane dokumenty, które potwierdziły iż:
1) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 18 marca 2019 r.,
nastąpił znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów
w RIPOK, o którym mowa w piśmie Wykonawcy z dnia 18 marca 2019 r.;
2) Wykonawca i Zamawiający pomimo dochowania należytej staranności nie mogli przewidzieć tak dużego wzrostu opłat za zagospodarowanie odpadów w RIPOK;
3) straty Wykonawcy wskazane w piśmie z dnia 18 marca 2019 r.,
zostały obliczone na podstawie maksymalnych kosztów zagospodarowania poszczególnych frakcji zagospodarowania odpadów w RIPOK;
4) Wykonawca w 2018 r. na prowadzonej działalności poniósł stratę.
W mediach społecznościowych pojawiły się ostatnio informacje,
że ceny zagospodarowania odpadów komunalnych w ostatnich latach, w naszym regionie były najniższe w RIPOK MZO Pruszków. Jak
wynika z przedstawionych przez dotychczasowego Wykonawcę (PUK
Sp. z o.o.), do instalacji MZO Pruszków w latach 2018 i 2019 z Gminy Lesznowola została przekazana znikoma ilość (w stosunku do
wytworzonej) odpadów o kodzie 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Jest to wynikiem wcześniejszych umów
zawartych z innymi RIPOK-ami przez podmioty uczestniczące w postępowaniach przetargowych. W tym miejscu należy podkreślić,
że w momencie ogłoszenia przez Gminę Lesznowola przetargu
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy tj. w dniu 24 kwietna 2019 r. obowiązywała rejonizacja, tzn., że odpady z terenu Gminy Lesznowola przypisanej do
regionu zachodniego, mogły zostać przekazane tylko do RIPOK położonych w tym regionie. Dodatkowo, we wszystkich instalacjach
obowiązują limity ilościowe określające masę przetwarzanych odpadów, które były niewystarczające w stosunku do ilości odpadów
powstających w regionie. Tym samym należy odrzucić pojawiający
się w Intrenecie argument, że Gmina powinna przeprowadzić dwa
oddzielne przetargi – jeden na zagospodarowanie odpadów w RIPOK i drugi na sam odbiór odpadów z nieruchomości. Obowiązująca wówczas rejonizacja, została zniesiona z dniem 6 września
2019 r. (cztery miesiące po ogłoszeniu przetargu). W uchwaloGOSPODARKA ODPADAMI. RAPORT GMINY

nym w styczniu 2019 r., długo oczekiwanym Wojewódzkim Planie
Gospodarowania Odpadami (WPGO) dla Mazowsza, w dalszym ciągu obowiązywała rejonizacja.
W związku z powyższym Zamawiający przeprowadził w dniach 27,
28 i 29 marca 2019 r., negocjacje z Wykonawcą w sprawie wprowadzenia zmian do umowy. W wyniku negocjacji przeprowadzonych
przez Gminę i PUK Piaseczno w dniach: 27-29.03.2019 r. strony uzgodniły, iż do umowy zostaną wprowadzone zmiany w formie aneksu
dotyczące zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego
na kwotę: 700 000,00 zł (brutto) oraz skrócenia terminu obowiązywania umowy do dnia 31.07.2019 r.
Podkreślić należy, iż Spółka PUK Piaseczno nie wyraziła zgody
na kontynuację umowy w dłuższym okresie niż do 31.07.2019 r.,
gdyż obawiała się dalszych dużych wzrostów opłat za zagospodarowanie odpadów w RIPOK.
Na uwagę zasługuje fakt, iż zarówno termin realizacji zamówienia
jak i wynagrodzenie umowne były tematem wnikliwych analiz pracowników Urzędu Gminy oraz dyskusji na posiedzeniach Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 12 kwietnia 2019 r. oraz Komisji Polityki
Społecznej w dniu 10 kwietnia 2019 r. Przedmiotowe kwestie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje.
Ponadto w § 14 ust.1 pkt 4 przywołanej powyżej umowy przewidziana została możliwość w/w zmian tj.: w innej niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający, których
nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, pomimo dochowania
należytej staranności, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
Z uwagi na fakt, iż zaistniała sytuacja, której Zamawiający (Gmina) nie mógł wcześniej przewidzieć działając z należytą starannością oraz aby nie dopuścić do zaprzestania świadczenia usług
przez Wykonawcę (tj. nie odbierania odpadów komunalnych z posesji) koniecznym było zawarcie aneksu do umowy do umowy nr
RZP.272.5.05.14.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o. o. z siedz. ul. Techniczna 6,
05-500 Piaseczno.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kar umownych dla Wykonawcy w przypadku braku świadczenia usługi wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Lesznowola należy stwierdzić,
że jest to możliwe, ale tylko na drodze postępowania sądowego.
Jednak w takim przypadku Gmina musiałaby uiścić opłatę sądową, a postępowanie jest długotrwałe. Z uwagi na charakter i specyfikę świadczenia tej usługi, Zamawiający podjął słuszną decyzję,
zgodną z literą prawa i zapewniającą realizację usługi w sposób
nieprzerwany.
Należy zwrócić uwagę, iż natychmiastowa rezygnacja dotychczasowego operatora usługi spowodowałaby ogromne zamieszanie i chaos, ponieważ wyłonienie i wprowadzenie nowego
Wykonawcy jest czasochłonne. Wiąże się ze stworzeniem nowych
harmonogramów, zapoznaniem się z topografią terenu oraz zatrudnieniem dodatkowych osób do realizacji przedmiotowego zamówienia. Dlatego też zawarcie aneksu na okres 4 miesięcy spowodowało,
iż Zamawiający (Gmina) miał czas na przygotowanie postępowania przetargowego (procedura unijna, dłuższe terminy) i wyłonienie Wykonawcy.
Z uwagi na charakter i specyfikę świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina podjęła słuszną
decyzję, zgodną z literą prawa, a co za tym idzie usługa realizowana była w sposób ciągły. Brak zawarcia aneksu do umowy spowodowałby negatywne konsekwencje dla Mieszkańców
Gminy Lesznowola, do których Samorząd nie mógł w żaden
sposób dopuścić.
Biuletyn nr 67 (2019)
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2. Ustalenie wartości zamówienia
przed ogłoszeniem przetargu.
Wartość zamówienia na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina określiła przed ogłoszeniem przetargu
zgodnie z art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych (Podstawą
ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością). Przy jej obliczeniu uwzględniono
koszty jakie Gmina ponosiła za wykonanie przedmiotowych usług
w miesiącach poprzedzających ogłoszenie przetargu oraz okres w jakim będą świadczone usługi tj. 17 miesięcy.
Ponadto w budżecie Gminy przewidziane zostały środki na realizację przedmiotowego zamówienia. Gmina zakładała, iż ze względu na drastyczny wzrost cen w sektorze odpadów komunalnych,
przedmiotowe środki mogą być niewystarczające na sfinansowanie zamówienia.
Postanowiono, iż decyzja o ewentualnym zwiększeniu środków
finansowych zostanie podjęta po otwarciu ofert w przetargu. Żadne przepisy nie nakazują bowiem Gminie, aby środki przeznaczone w budżecie na realizację zamówienia odpowiadały szacunkowej
wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług.
Kwota jaką Gmina zabezpieczyła w budżecie na realizację zamówienia wynosiła 8 268 721,00 zł.

3. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego
W wyniku zmiany terminu obowiązywania umowy nr
RZP.272.5.05.14.2017 zawartej pomiędzy Gminą a Spółką „PUK Piaseczno” (do dnia 31.07.2019 r.) w dniu 24.04.2019 r. został ogłoszony
przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Przetarg ten został przygotowany i ogłoszony przy
zachowaniu terminów, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie były to terminy w żadnym wypadku ekspresowe, jak
to przedstawiono w pojawiających się komentarzach w przestrzeni internetowej!
Gmina w przedmiotowym przetargu wyznaczyła termin składnia ofert na dzień 03.06.2019 r. W związku z tym firmy, które mogły w nim uczestniczyć miały od momentu ogłoszenia przetargu
40 dni na złożenie swoich ofert. Przedmiotowe terminy zostały
wyznaczone przez Gminę zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, który stanowi iż w postępowaniach tzw.
„unijnych” termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni
od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Należy również jednoznacznie podkreślić, że Urząd Gminy
dochował należytej staranności, aby do przetargu mogła przystąpić nieograniczona liczba firm świadczących usługi odbioru
odpadów. Natomiast należy mieć na uwadze, że na rynku jest niewielka liczba podmiotów świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Przetarg nieograniczony unijny to tryb, który polega na przekazaniu ogłoszenia o przetargu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(Gmina przekazała ogłoszenie w dniu 24.04.2019 r.), a następnie
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola (opublikowano w dniu 26.04.2019 r.). Potencjalni oferenci mogli pozyskać
informacje o przetargu analizując ogłoszenia z branży „Środowisko
i asenizacja”, które publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii
26

Biuletyn nr 67 (2019)

Europejskiej dostępnym na stronie internetowej https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do. Tenders Electronic Daily (TED) tj.
internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej” umożliwia firmom bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach. Ponadto
firma, która chce uczestniczyć w przetargu może pozyskać stosowne informacje przeglądając ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
Art. 11b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, iż
Gmina może, po opublikowaniu ogłoszenia o przetargu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej poinformować o ogłoszeniu przetargu
znanych sobie wykonawców, którzy świadczą usługi będące przedmiotem przetargu. Wobec powyższego należy podkreślić, iż Gmina nie ma obowiązku, aby dodatkowo informować i zapraszać do
udziału w przetargu i składania ofert firm działających w danej branży i na danym terenie.
Wobec powyższego nie można zarzucać Gminie, iż dopuściła się w tej sprawie jakiegokolwiek zaniechania.

4. Przedmiot umowy przetargowej
W przestrzeni internetowej pojawia się zarzut, że Gmina mogła
ogłosić dwa osobne przetargi: na odbiór odpadów komunalnych
i oddzielny przetarg na zagospodarowanie odpadów. Pojawiają się
w związku z tym argumenty, że jeśli ogłoszone byłyby dwa oddzielne przetargi, to opłata za odpady jaką uiszczają Mieszkańcy byłaby
znacznie niższa, ponieważ firmy realizujące zamówienie w całości (na
odbiór i zagospodarowanie odpadów) wykazują duży narzut cenowy na usługę zagospodarowania odpadów komunalnych.
Odnosząc się do powyższego, należy wskazać, że Gmina nie dokonała podziału zamówienia na mniejsze, w tym na usługi odbioru
odrębnie i na zagospodarowanie odpadów odrębnie, gdyż mogło
to skutkować brakiem ofert od wykonawców na niektóre z części
zamówienia (np. taka sytuacja wystąpiła w Gminie Grodzisk Mazowiecki). W konsekwencji nie wszystkie konieczne do wykonania
usługi byłyby świadczone, co z kolei prowadziłoby tylko do częściowej realizacji procesu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.
Przeprowadzenie oddzielnych przetargów na zagospodarowanie
i odbiór odpadów spowodowałoby znaczne wydłużenie czasu procedury przetargowej, ponieważ w pierwszej kolejności należałoby
wyłonić instalacje (RIPOK), do których poszczególne frakcje odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola powinny być kierowane przez podmiot odbierający odpady, wybrany w oddzielnym
przetargu na odbiór. W przypadku złożenia odwołań do ogłoszonych
w przedstawiony powyżej sposób, czas potrzebny na rozstrzygnięcie postępowań i podpisanie stosownych umów uległby trudnemu
do określenia wydłużeniu. Dodatkowo, trudno jest stwierdzić, czy
RIPOK-i znajdujące się w regionie zachodnim byłyby zainteresowane strumieniem odpadów z terenu Gminy Lesznowola biorąc pod
uwagę obowiązujące limity ilości odpadów, które mają wyznaczone w stosownych pozwoleniach. Jednocześnie należy zaznaczyć, że
w okresie prowadzenia przez Gminę przetargu obowiązywała rejonizacja (o czym jest mowa w początkowej części Raportu), co oznacza,
że odpady przede wszystkim nieselektywne (zmieszane) nie mogły
wyjechać poza region.
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5. Kryteria oceny ofert
Gmina w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustaliła następujące kryteria oceny ofert:
• cena ofertowa brutto: 60% oraz
• „aspekt ekologiczny” tj. samochody spełniające Europejski Standard Emisji Spalin EURO 6 – 40%.
W ramach kryterium „aspekt ekologiczny” Gmina wskazała, iż za
każdy pojazd spełniający Europejski Standard Emisji Spalin EURO
6 zostanie przyznanych 5 pkt., jednak łącznie nie więcej niż 40 pkt.
W/w kryteria oceny ofert zostały ustalone w oparciu o przepisy art.
91ust. 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przedmiotowymi przepisami kryteriami oceny ofert mogą być cena i inne
kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności aspekty środowiskowe. Ponadto Gmina zobowiązana jest zastosować kryterium ceny o wadze nie przekraczającej 60%, natomiast
pozostałą część muszą stanowić inne kryteria.
Należy wskazać, iż ustalenie przez Gminę kryterium, które dotyczy samochodów (śmieciarek) używanych do realizacji usługi
tj. spełniających Europejski Standard Emisji Spalin EURO 6 miało
na celu preferowanie pojazdów ekologicznych, przyjaznych środowisku. Kryterium „aspekt ekologiczny” zostało zastosowane przez
Gminę przede wszystkim ze względu na dbałość o środowisko naturalne, w tym jakość powietrza, zmniejszenie hałasu, redukcję emisji
substancji szkodliwych dla zdrowia (tlenków azotu, węglowodorów,
tlenków węgla i cząstek stałych). Podkreślić należy, iż usługa odbioru
odpadów wpływa w znacznym stopniu na środowisko, gdyż świadczona jest przez 6 dni w tygodniu, przez 52 tygodnie w roku. Dlatego
też jak najbardziej zasadnym było wprowadzenie „aspektu ekologicznego” jako kryterium oceny ofert. Ustanowienie innych kryteriów jak
np. termin płatności, czas realizacji reklamacji, częstotliwość odbioru
itp. byłoby tylko pozornym wypełnieniem obowiązków ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym przypadku nie przyniosłoby
pozytywnych efektów w Gminie.
Gmina jako jeden z warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania potencjałem niezbędnym do wykonania zamówienia wymagała od Wykonawców przystępujących do przetargu,
aby wykazali samochody (śmieciarki) spełniające Europejski Standard
Emisji Spalin minimum EURO 5. Wobec powyższego wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu musieli wykazać samochody
spełniające normę min. EURO 5, a Gmina w ramach kryterium oceny ofert przyznawała dodatkowe punkty za samochody spełniające
normę min. EURO 6.
Ponadto norma EURO 6 obowiązywała od dnia 1 września 2015 r.,
zatem pojazdy nie mogły być wyprodukowane wcześniej.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty
W terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do 03.06.2019 r. zostały złożone oferty przez następujące firmy:
• Oferta nr 1 – „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz z Warszawy, cena brutto
31 212 000,00 zł;
• Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno
Sp. z o.o. z Piaseczna, cena brutto 24 649 920,00 zł;
• Oferta nr 3 – „PARTNER” Sp. z o.o. z Warszawy, cena brutto
20 196 000,00 zł;
• Oferta nr 4 – „JARPER” Sp. z o.o. z Kolonii Warszawskiej, cena brutto
20 095 938,00 zł (załącznik nr 1).
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Z powyższego wynika, iż w dwóch ofertach (oferta nr 3 i nr 4) Wykonawcy zaproponowali ceny za realizację usług na zbliżonym poziomie. Natomiast w pozostałych dwóch ofertach (oferta nr 1 i nr 2)
Wykonawcy zaproponowali ceny znacznie wyższe (oferta nr 1 zawiera cenę wyższą o 11 116 062,00 zł od najtańszej oferty nr 4, a oferta
nr 2 – cena wyższą o 4 553 982,00 zł od najtańszej oferty nr 4). Z powyższych danych można wnioskować, iż ceny zaproponowane
przez Wykonawców w ofercie nr 3 i nr 4 zostały skalkulowane
rzetelnie, przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów w Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Znacznie droższą ofertę złożyła Spółka „PUK Piaseczno”, która od
2013 roku nieprzerwanie świadczyła usługi dla Gminy i najlepiej znała charakterystykę i ilość powstających odpadów. Cena zaproponowana w ofercie przez Spółkę „PUK Piaseczno” może wynikać z faktu,
iż składanie i otwarcie ofert w Gminie Lesznowola nastąpiło już po
otwarciu ofert, które odbyło się w przetargu organizowanym przez
Gminę Piaseczno, gdzie Spółka „PUK Piaseczno” złożyła najtańszą ofertę we wszystkich trzech sektorach. Wobec powyższego miała realną
szansę na wybór jej oferty w każdym z sektorów, a tym samym mogła zdecydować o złożeniu oferty w Gminie Lesznowola, która nie
dawała jej gwarancji wygranej, czyli mogła być znacznie zawyżona
w stosunku do realnych kosztów świadczenia usług.
Wysokość wynagrodzenia zaproponowana w ofercie przez firmę
„BYŚ Wojciech Byśkiniewicz” z Warszawy odbiega znacznie od kwoty
najtańszej oferty złożonej przez Spółkę „JARPER”. Z poprzednich przetargów organizowanych przez Gminę na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych wynika, iż firma „BYŚ Wojciech Byśkiniewicz”
w każdym z nich składała ofertę, która była znacznie droższa od innych ofert złożonych w przetargu. Z powyższego można wnioskować,
iż firma „BYŚ Wojciech Byśkiniewicz” przy kalkulacji ceny ofertowej
każdorazowo zakładała znacznie większy zysk niż pozostałe firmy.
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 24, art. 89)
Gmina po otwarciu ofert zobowiązana jest w pierwszej kolejności
do sprawdzenia zgodności treści ofert z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz sprawdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z postępowania. Dopiero po wypełnieniu w/w obowiązków Gmina możne stwierdzić, która oferta jest ofertą najkorzystniejszą. W tym momencie możliwe jest określenie czy kwota
przewidziana w budżecie na sfinansowanie zamówienia jest na
odpowiednim poziomie czy też jest niewystarczająca, a jeżeli tak,
to w jakiej wysokości. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 93 ust. 1 pkt 4) Gmina może zwiększyć w budżecie kwotę
na sfinansowanie zamówienia do kwoty jaka jest zawarta w ofercie
uznanej za najkorzystniejszą.
Konieczność wykonania przez Gminę powyższych czynności spowodowała, iż w dniu 11 lipca 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę
Nr 133/XII/2019 (załączniki Tabela 2 i 3) o zwiększeniu środków na realizację zamówienia. Przedmiotowa decyzja została podjęta zgodnie
obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych (art. 44
ust. 1 i 3), które wskazują, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na
poziomie wynikającym z oferty złożonej przez Spółkę „JARPER” ww.
zasadę wypełniają. Należy wskazać, iż podjęcie decyzji o zwiększeniu środków budżetowych poprzedziły wcześniejsze dyskusje, analizy i kalkulacje. Gmina brała również pod uwagę przepisy art. 93 ust. 1
pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którymi unieBiuletyn nr 67 (2019)
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ważnia się postępowanie przetargowe gdy cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Unieważnienie przetargu doprowadziłoby do konieczności udzielenia zamówienia w trybie „z wolnej ręki”, a następnie ponownego
ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Ponadto nie było żadnej
gwarancji, że ceny zaproponowane przez wykonawców w następnym przetargu byłyby niższe niż w pierwszym. Wręcz przeciwnie,
mogłoby się okazać, iż ceny są wyższe niż w poprzednim przetargu.
Dlatego do realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych w Gminie Lesznowola została wybrana firma „JARPER”
Sp. z o.o. z Kolonii Warszawskiej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową i uzyskała największą liczbę punktów w postępowaniu
przetargowym.

Ad. 2 KIO uznała zarzut za chybiony, gdyż Spółka „JARPER” korzystając z samochodów (śmieciarek) udostępnionych przez osobę fizyczną prowadząca działalność jako „PARTNER Dariusz
Apelski” uzupełniła w przetargu właściwe oświadczenie – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Izba wskazała, iż dane zawarte w złożonym oświadczeniu JEDZ dla firmy „PARTNER Dariusz Apelski” są aktualne na dzień składania
ofert tj. 03.06.2019 r., co jest zgodne z obowiązującymi przepisami praw. Wobec powyższego Izba oddaliła zarzut.
Ad. 3 KIO uznała, iż Spółka PUK Piaseczno nie przedstawiła żadnych racjonalnych dowodów wskazujących, iż doszło do zawarcia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami składającymi oferty w przetargu tzw. „zmowy
przetargowej”. Ponadto Izba wskazała, iż złożenie oferty w przetargu przez Spółkę„PARTNER” nie miało żadnego wpływu na pozycję oferty Spółki „JARPER”, która była ofertą z najniższą ceną.

7. Odwołanie wniesione przez PUK Piaseczno
od rozstrzygnięcia przetargu przez
Gminę Lesznowola oraz rozpatrzenie odwołania
przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO)

Wobec oddalenia odwołania przez KIO w dniu 30.08.2019 r. została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Spółką „JARPER”.
Od rozstrzygnięcia wyroku nie została złożona przez Spółkę PUK
Piaseczno skarga do Sądu Okręgowego.

W dniu 12.07.2019 r. Spółka PUK Piaseczno złożyła odwołanie od
decyzji Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej Spółki
„JARPER” z Kolonii Warszawskiej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Lesznowola.
W ww. odwołaniu Spółka PUK Piaseczno zarzuciła w szczególności, iż Gmina zaniechała:
1. wykluczenia wybranego wykonawcy tj. Spółki „JARPER”, a w konsekwencji – odrzucenia jego oferty, gdyż wybrany wykonawca
nie spełnił warunku dotyczącego wymaganego dla samochodów Europejskiego Standardu Emisji Spalin minimum EURO 5;
2. wykluczenia wybranego wykonawcy tj. Spółki „JARPER”,
a w konsekwencji odrzucenia jego oferty, gdyż wybrany wykonawca, dysponując samochodami udostępnionymi przez
inną firmę złożył oświadczenie w przetargu – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzone po terminie składania ofert;
3. wykluczenia wybranego wykonawcy tj. Spółki „JARPER”, gdyż
zawarła z inną firmą składającą ofertę w postępowaniu porozumienie mające zakłócić konkurencję między wykonawcami
tzw. „zmowa przetargowa”.
W rozstrzygnięciu odwołania wniesionego przez Spółkę PUK Piaseczno (Sygn. akt KIO 1409/19) Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie wskazała, iż Gmina nie naruszyła przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych w zakresie wskazanym w odwołaniu. Wszystkie zarzuty podniesione w odwołaniu zostały uznane przez KIO
jako bezzasadne. Ponadto KIO potwierdziła, iż wybrana przez
Gminę w przetargu Spółka „JARPER” spełniła wszystkie wymagania określone przez Gminę.
Odnosząc się do poszczególnych zarzutów Spółki PUK Piaseczno
KIO doszła do poniższych wniosków.
Ad. 1 KIO wskazała, iż Spółka„JARPER” zgodnie z wymaganiami Gminy potwierdziła, iż do wykonania usług użyje samochodów
(śmieciarek) spełniających Europejski Standard Emisji Spalin
minimum EURO 5. Nie było zatem podstaw do wykluczenia
Spółki „JARPER” z przetargu,, bowiem wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Izba uznała, iż zarzut odwołania nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym i uznała go za chybiony.
28

Biuletyn nr 67 (2019)

8. Brak tzw. „zmowy przetargowej”
Nieprawdziwe są publikowane w przestrzeni medialnej informacje,
iż w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Lesznowola mogło dojść do niedozwolonego porozumienia pomiędzy Spółką „JARPER” a Spółką „PARTNER”.W ofercie
złożonej przez Spółkę „JARPER” przedłożono oświadczenie przedsiębiorcy działającego pn. „PARTNER Dariusz Apelski” (Załącznik nr 2),
w którym oświadczył, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oddaje do dyspozycji Spółce „JARPER” na potrzeby realizacji
usług odbioru odpadów w Gminie Lesznowola 5 samochodów, które charakteryzują się normą EURO 6.
Należy podkreślić, iż przedsiębiorca działający pod nazwą „PARTNER Dariusz Apelski” NIE UCZESTNICZYŁ W PRZETARGU ogłoszonym
przez Gminę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a tym samym NIE ZŁOŻYŁ OFERTY W NINIEJSZYM PRZETARGU.
W Internecie podawane są informacje wprowadzające
w błąd o tym, iż Spółka „PARTNER” startująca w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminy Lesznowola udostępniła Spółce „JARPER” pięć sztuk samochodów spełniających normę
EURO 6. Jak wynika z oświadczenia (zobowiązania) załączonego
do oferty Spółki „JARPER” podmiotem, który udostępnił jej pięć
sztuk samochodów jest osoba fizyczna prowadzącą działalność
gospodarczą jako „PARTNER Dariusz Apelski” z siedzibą w Warszawie. Jak wynika z powyższego przedmiotowych samochodów nie
udostępniła firma która złożyła ofertę w przetargu tj. „PARTNER” Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie lecz osoba fizyczna prowadząca działalność pn. „PARTNER Dariusz Apelski” z Warszawy (są to dwa odrębne, niezależne prawnie i finansowo podmioty gospodarcze).
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wszelkie zamieszczane
w Internecie porównania, kalkulacje związane z udostępnieniem lub
nieudostępnieniem przez „PARTNER” Sp. z o.o. samochodów Spółce
„JARPER” nie mają żadnego uzasadnienia i są niezgodne z prawdą!
Sprawa tzw. „zmowy przetargowej” została zbadana przez KIO,
która stwierdziła, iż Spółka „JARPER” nie zawarła jakiegokolwiek niezgodnego z prawem porozumienia z innymi podmiotami (firmami)
mającego na celu zakłócenie konkurencji w przetargu tzw. „zmowy
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przetargowej” – wyrok KIO z dnia 6 sierpnia 2019 r., Sygn. akt KIO
1409/19 (Załącznik nr 3, str. 17-21).
KIO w przedmiotowym wyroku wskazała, iż Spółka PUK Piaseczno nie
przedstawiła żadnych racjonalnych dowodów wskazujących, że doszło
do zawarcia porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
(str. 19). Jednocześnie KIO wskazała, że PUK Piaseczno w żaden sposób
nie odniósł się i nie wykazał na czym to zakłócenie konkurencji miało
polegać, nie wykazał, nawet nie uprawdopodobnił, że zawarcie takiego porozumienia będzie prowadzić do utrudnienia dostępu do rynku (str. 20). KIO orzekła także, iż „stawiany zarzut wydaje się tym bardziej
niezasadny w świetle okoliczności, że oferta „JARPER” Sp. z o.o. była ofertą
z najniższą ceną a oferta „Partner” Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z brakiem wniesienia wadium; nie można również stwierdzić że w/w
wykonawcy złożyli oferty jako podmioty pozornie ze sobą konkurujące”.
Spółka „JARPER” i Spółka „PARTNER” w ramach konsorcjum, uczestniczyły w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z dzielnicy Targówek i Białołęka w Warszawie, co jest zgodne z art. 23 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia). Przepis ten jednoznacznie przesądza, że
podmioty gospodarcze (firmy) mogą wspólnie startować w przetargu łącząc się w tzw. konsorcja lub tworząc spółki cywilne. Są one
powoływane w drodze umowy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które zobowiązują się wspólnie dążyć do osiągniecia wytyczonego celu gospodarczego. W zamówieniach publicznych
tym celem jest złożenie oferty wspólnej, a następnie po uzyskaniu
zamówienia – wspólne wykonanie zawartej z zamawiającym umowy. Należy wskazać, iż firmy łączą się w konsorcja lub spółki cywilne najczęściej dlatego, że jako odrębne podmioty gospodarcze nie
byłyby w stanie wykonać przewidzianych w przetargu usług. Natomiast połączenie w szczególności potencjałów technicznych i osobowych, doświadczenia, zasobów ekonomicznych i finansowych
powoduje, iż zamówienie może być zrealizowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
W przetargu ogłoszonym przez Gminę ofertę złożyła odrębnie
Spółka „JARPER” i Spółka „PARTNER”, gdyż każda z nich odrębnie spełniała wymagania w zakresie dysponowania samochodami (śmieciarkami), doświadczeniem w zakresie podobnych usług oraz sytuacji
finansowej i ekonomicznej.

9. Brak dopuszczenia w przetargu
składania ofert częściowych
W przetargu ogłoszonym przez Gminę nie przewidziano składania ofert częściowych, gdyż Gmina Lesznowola nie jest podzielona
na sektory. Należy zauważyć, iż w żadnej z okolicznych gmin (Raszyn
– 20 892 osób, Tarczyn – 11 200 osób, Góra Kalwaria – 26 013 osób,
Konstancin-Jeziorna – 23 557 osób, Prażmów – 10 846 osób) nie dokonano podziału na sektory. Wyjątkiem jest Gmina Piaseczno, gdzie
jest to uzasadnione liczbą osób zamieszkałych na danym obszarze.
Przedmiotowa usługa od chwili powstania ustawowego obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów przez gminę tj. od 1 lipca
2013 r. jest świadczona na terenie Gminy Lesznowola przez jednego
operatora, który jest wybierany w drodze przetargu nieograniczonego. Taka forma świadczenia usługi sprawdziła się na terenie naszej
Gminy i nigdy nie była kwestionowana.
Podział Gminy na sektory, a tym samym wybranie kilku operatorów mogłoby spowodować zwiększenie kosztów realizacji usługi oraz
niekorzystnie wpłynąć na prawidłowość świadczenia usługi, wprowadzając chaos i zamieszanie.
GOSPODARKA ODPADAMI. RAPORT GMINY

10. Brak zastosowania w przetargu aukcji elektronicznej
Gmina przed ogłoszeniem przetargu analizowała możliwość zastosowania aukcji elektronicznej, która polega na składaniu przez
wykonawców za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej kolejnych, korzystniejszych postąpień, podlegających automatycznej ocenie i klasyfikacji. Jednak warunkiem zastosowania aukcji
elektronicznej jest możliwość precyzyjnego określenia przez Gminę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożenie w przetargu co najmniej dwóch ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
Gmina w wyniku przeprowadzonej analizy uznała, iż zastosowanie
aukcji będzie bezzasadne, gdyż w poprzednich postępowaniach na
odbiór i zagospodarowanie odpadów występowały duże różnice pomiędzy poszczególnymi cenami ofertowymi, które powodowałyby
brak zainteresowania oferentów uczestnictwem w aukcji. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie w przetargu, w którym przewidziano
przeprowadzenie aukcji elektronicznej, wcale nie muszą brać w niej
udziału. Mogą zdecydować się na złożenie bardzo korzystnej oferty
pisemnej i później już nie zmieniać jej w toku aukcji elektronicznej.

11. Brak w przetargu postanowień
dotyczących zawarcia umowy ramowej
Gmina nie przewidziała zawarcia umowy ramowej, która jest umową
zawartą pomiędzy zamawiającym a jednym wykonawcą lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie. Te
warunki to w szczególności ceny oraz ewentualne przewidywane ilości.
Przyczyną decyzji o nie zawieraniu ww. umowy jest nieprzewidywalność w dłuższej perspektywie czasowej zakresu usług (ilości powstających odpadów) oraz wysokości cen za zagospodarowanie
odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (nie znamy i nie doszukaliśmy się aby jakakolwiek Gmina, taką umowę z Wykonawcą/Wykonawcami zawarła).

12. Edukacja Mieszkańców
Zagospodarowanie selektywnie zebranych surowcowych frakcji odpadów komunalnych jest dużo tańsze w porównaniu z kosztami zagospodarowania nieselektywnych (zmieszanych) odpadów o kodzie
20 03 01. Do września br. 79,56% właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Lesznowola zadeklarowało zbiórkę selektywną. W ramach prowadzonych przez Gminę oraz podmiot odbierający odpady kontroli
w terenie, stwierdzono przypadki niewłaściwie prowadzonej segregacji
odpadów i w takich przypadkach informowano właścicieli posesji o słabej jakości segregacji (system żółtych i czerwonych kartek). W wielu
przypadkach w trakcie bezpośrednich i telefonicznych rozmów wyjaśniano mieszkańcom stwierdzone błędy. Trudniejsza sytuacja występuje we Wspólnotach Mieszkaniowych, co niestety jest problemem nie
tylko w Gminie Lesznowola, ale występuje w całym kraju. Właściciele
lokali w zabudowie wielorodzinnej czują się w pewnym stopniu anonimowo, co ma duży wpływ na jakość selektywnej zbiórki odpadów
gromadzonych we wspólnych kontenerach. W tym przypadku, miały
miejsce bezpośrednie spotkania z Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych i przedstawicielem Gminy oraz podmiotu odpierającego odpady na terenach Wspólnot, w celu omówienia problemów związanych
z jakością segregacji. Tu również stosowano system kartek. Zarządcom
dostarczono materiały informacyjne dotyczące segregacji odpadów
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komunalnych w celu ich rozpowszechnienia i udostępnienia Mieszkańcom oraz naklejki do oznaczenia pojemników.
Poza tym, w latach 2013 – 2019 przeprowadzono następujące
działania edukacyjne:
• coroczne przekazywanie Mieszkańcom nowych harmonogramów
i zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w formie broszur, książeczek edukacyjnych itp.;
• widowiska teatralne w placówkach przedszkolach i szkolnych o tematyce segregacji odpadów komunalnych;
• cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą podczas lekcji przyrodniczych na temat segregacji odpadów, odnawialnych źródłach
energii i czystego powietrza – konkurs zielona klasa;
• konkursy z wiedzy o segregacji odpadów komunalnych wśród naszych Mieszkańców Gminy w czasie Święta Gminy;
• informacje o tematyce odpadów komunalnych (segregacja, odbiór,
PSZOK, punkty zbiórki odzieży, baterii, leków, zagospodarowanie,
gabaryty) na stronie internetowej gminy oraz w wersji papierowej dostępne w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola i w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi;

• konkursy ekologiczne we wszystkich publicznych placówkach
szkolnych i przedszkolnych;
• dostarczanie Mieszkańcom nowych materiałów dotyczących zasad segregacji. Materiały informacyjne w placówkach GOK, GOPS,
bibliotekach, Centrum Sportu, ZOPO, sklepach, ośrodkach zdrowia,
przedszkolach i szkołach;
• publikacje artykułów w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji
Gminy Lesznowola o tematyce związanej z odpadami komunalnymi, ich oddziaływaniem na otaczające nas środowisko, ukazujące
zalety selektywnej zbiórki odpadów, kosztów opłat, co zrobić z odpadami niebezpiecznymi;
• edukowanie Mieszkańców podczas spotkań, festynów i zebrań sołeckich;
• wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lesznowola w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory;
• wyposażenie aptek położonych na terenie Gminy w pojemniki do
zbiórki przeterminowanych leków.

PRZEBIEG ZDARZEŃ
18.03.2019 r. – złożenie pisma przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna w sprawie zmiany umowy (wynagrodzenie umowne, termin realizacji).
22.03.2019 r. – pismo Urzędu Gminy Lesznowola do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna – dotyczące przedłożenia dokumentów potwierdzających rzeczywiste koszty ponoszone za zagospodarowanie odpadów
w RIPOK.
25.03.2019 r. – e-mail od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna wraz z aneksami do umów z instalacjami RIPOK oraz kopiami faktur z RIPOK.
25.03.2019 r. – pismo do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna – prośba o wskazanie podmiotów
na rzecz których świadczyła od dnia 01.01.2018 r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz
o przesunięcie terminu decyzji o zmianie umowy.
25.03.2019 r. – pismo od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu na podjęcie decyzji przez Gminę Lesznowola.
26.03.2019 r. – pismo do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna – dot. przedłożenia do wglądu deklaracji CIT za grudzień 2018 r.
27.03.2019 r. – e-mail od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna dot. przybycia na negocjacje oraz
dostarczenia deklaracji CIT za 2018 rok.
27, 28 i 29.03.2019 r. – negocjacje z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna w sprawie zmian w umowie.
29.03.2019 r. – pismo do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna dot. akceptacji zwiększenia wynagrodzenia umownego na: 700 000,00 zł. (brutto) oraz skrócenia terminu realizacji do: 31.07.2019 r.
18.04.2019 r. – zawarcie Aneksu Nr 2 do umowy nr RZP.272.5.05.14.2017 z dnia 12.12.2017 r.
24.04.2019 r. – ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola.
06.05.2019 r. – wniesienie odwołania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna.
21.05.2019 r. – wydanie wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie (Sygn. akt: KIO 847/19), w którym oddaliła wszystkie
zarzuty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna.
03.06.2019 r. – otwarcie ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
14.06.2019 r. – odrzucenie z przetargu oferty złożonej przez „PARTNER” Sp. z o.o. z Warszawy.
11.07.2019 r. – zwiększenie przez Radę Gminy Lesznowola środków finansowych na realizację zamówienia,
12.07.2019 r. – wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez „JARPER” Sp. z o.o. z Kolonii Warszawskiej.
22.07.2019 r. – wniesienie odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty i zaniechanie odrzucenia wybranej oferty przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna.
24.07.2019 r. – przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Gminy Lesznowola przez „JARPER” Sp. z o.o. z Kolonii Warszawskiej.
06.08.2019 r. – wydanie wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie (Sygn. akt: KIO 1409/19), w którym oddaliła wszystkie zarzuty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna i uznała, iż przetarg przeprowadzono zgodnie z prawem.
30.08.2019 r. – zawarcie umowy z „JARPER” Sp. z o.o. z Kolonii Warszawskiej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
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Załączniki – dostępne na stronie Urzędu Gminy
www.lesznowola.pl
1. Formularz „OFERTA” złożony wraz z ofertą przez firmę
„JARPER” Sp. z o.o.
2. Oświadczenie (zobowiązanie) od„PARTNER Dariusz Apelski” złożone wraz z ofertą przez firmę „JARPER” Sp. z o.o.
3. Wyciąg z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia
06.08.2019 r. (Sygn. akt KIO 1409/19).
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CZĘŚĆ TRZECIA

– PODSUMOWANIE

Przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

pochodzących z terenu Gminy Lesznowola” został przygotowany i przeprowadzony przez zespół doświadczonych urzędników, zgodnie z literą prawa i zachowaniem należytej staranności.
W takcie przetargu urzędnicy kierowali się zasadą powszechności, równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji,
proporcjonalności, przejrzystości oraz jawności. Gmina zastosowała tryb przetargu nieograniczonego, gdyż zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych jest to tryb podstawowy, który
należy zastosować w pierwszej kolejności. Gmina nie mogła zastosować trybu negocjacyjnego np. negocjacji z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego, gdyż w takim przypadku muszą być
bezwzględnie spełnione warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Gmina nie zna samorządów, które zastosowały zamiast przetargu nieograniczonego (jako pierwszego
wyboru) inny tryb np. negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny do udzielenia zamówienia na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Gmina nie dokonała podziału zamówienia na części, w tym na

usługi odbioru i odrębnie na zagospodarowanie odpadów, gdyż
mogło to skutkować brakiem ofert od wykonawców na niektóre
z części zamówienia (np. taka sytuacja wystąpiła w Gminie Grodzisk Mazowiecki). W konsekwencji nie wszystkie konieczne do
wykonania usługi byłyby świadczone, co z kolei prowadziłoby tylko do częściowej realizacji procesu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie. Ponadto przeprowadzenie oddzielnych
przetargów na zagospodarowanie i odbiór odpadów spowodowałoby znaczne wydłużenie czasu procedury przetargowej,
ponieważ w pierwszej kolejności należałoby wyłonić instalacje
(RIPOK), do których poszczególne frakcje odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola powinny być kierowane przez
podmiot odbierający odpady, wybrany w oddzielnym przetargu. W przypadku złożenia odwołań do przetargów ogłoszonych
w przedstawiony powyżej sposób, czas potrzebny na rozstrzygnięcie postępowań i podpisanie stosownych umów uległby
trudnemu do określenia wydłużeniu. Dodatkowo, trudno jest
stwierdzić, czy RIPOK-i znajdujące się w regionie zachodnim byłyby zainteresowane strumieniem odpadów z terenu Gminy Lesznowola biorąc pod uwagę obowiązujące limity ilości odpadów,
które mają wyznaczone w stosownych pozwoleniach. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w okresie prowadzenia przez GmiGOSPODARKA ODPADAMI. RAPORT GMINY

nę przetargu obowiązywała rejonizacja, co oznacza, że odpady
przede wszystkim nieselektywne (zmieszane) nie mogły wyjechać poza region.

Zastosowane w przetargu przez Gminę kryteria oceny ofert od-

powiadają wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana była zastosować kryterium cenowe o wadze nie przekraczającej 60%, a pozostałe
kryteria odnoszące się do przedmiotu przetargu o wadze 40%.
Najlepszym z możliwych kryteriów dotyczących przedmiotu zamówienia, które zastosowała Gmina jest kryterium ekologiczne.
Kryterium to ma istotny wpływ na poprawę jakości powietrza
oraz redukcję substancji szkodliwych, które emitują do atmosfery samochody (śmieciarki) używane do realizacji usług.

Zagospodarowanie nieselektywnych odpadów komunalnych

(zmieszanych) o kodzie 20 03 01 jest dużo droższe w porównaniu
z odpadami zebranymi selektywnie. Do września br. 79,56% właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lesznowola zadeklarowało
zbiórkę selektywną. W trakcie działań kontrolnych prowadzonych przez Gminę oraz podmiot odbierający odpady, stwierdzono przypadki niewłaściwie prowadzonej segregacji odpadów,
zwłaszcza na terenie Wspólnot Mieszkaniowych. W związku z tym
Gmina wprowadziła szereg działań (tzw. system żółtej i czerwonej kartki, czy naklejki do oznaczania pojemników) eliminujących
to zjawisko. Przeprowadzono także akcje edukacyjne skierowano do rożnych grup odbiorców.

W związku z migracją Mieszkańców w Gminie, bardzo trudne,

czy wręcz niemożliwe jest określenie rzeczywistej liczby osób
przebywających na nieruchomości. Dlatego też, po wnikliwych
analizach, Samorząd Gminy zdecydował o wyborze obliczania
opłaty za odpady według metody „od wody”. Zaleta tej metody
przekłada się na ilość osób mieszkających na danej nieruchomości (nawet w przypadku czasowych zmian liczby osób) oraz daje
możliwość weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza. Do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podać ilość wody zużywanej na
cele bytowe. O tym, ile wody zostanie zużyte, a w konsekwencji,
jaka będzie wysokość opłaty, decyduje każdy Mieszkaniec Gminy. Trzeba pamiętać o możliwości odliczenia wody zużywanej
do podlewania m.in. ogrodów. W tym celu należy założyć wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą i zarejestrować go w przedsiębiorstwie dostarczającym wodę. Wpływ na wysokość opłaty
ma także prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, co także
zależy od każdego Mieszkańca Gminy.

Gmina stara się co roku zachęcać Mieszkańców do stałego mel-

dunku. Zameldowanie w Gminie Lesznowola jest jednym z kryteriów przyjęcia dzieci do gminnych placówek oświatowych, jest
także jednym z wymogów skorzystania z Biletu Metropolitalnego – Lesznowolska Karta Mieszkańca. Oprócz tego Gmina prowadzi wśród Mieszkańców akcję zachęcającą do zameldowania
lub rozliczania PIT w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie. PIT to
ważne źródło dochodu dla Gminy i szansa na jej dalszy rozwój.

Radni Gminy Lesznowola (a także w dużej mierze pracownicy

Urzędu) są również mieszkańcami Gminy Lesznowola i zależy
im, by usługi odbioru odpadów były realizowane zgodnie z interesem Mieszkańców, literą prawa oraz terminowo.
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Rok szkolny 2019/2020

Lesznowolska oświata
po pierwszym
dzwonku
Skrzyżowanie ulic Gminnej, Sportowej i Szkolnej.

dla uczniów z budynku przy Szkolnej
8, gdzie zrobiło się przestronniej. Bezpieczny dojazd do lesznowolskiej placówki gwarantuje najnowsza gminna
inwestycja drogowa, czyli budowa
ulicy Gminnej wraz z bezkolizyjnym
rondem na skrzyżowaniu Gminnej,
Szkolnej i Sportowej.
Nowy budynek ZSP Lesznowola przy ul. Sportowej.

540 przedszkolaków

Lider edukacji

Od 2 września lesznowolskie szkoły
i przedszkola rozbrzmiewają gwarem wychowanków, którzy po dwumiesięcznym wypoczynku przez 10 miesięcy pod kierunkiem
swoich nauczycieli i wychowawców będą
zdobywać wiedzę, uczyć się i bawić.
W roku szkolnym 2019/2020 w Gminie
Lesznowola funkcjonuje 5 publicznych szkół
podstawowych, w których uczy się 4,2 tys.
uczniów w 190 klasach. Gminne szkoły i placówki oświatowe w nowym roku szkolnym
zatrudniają 713 nauczycieli i 335 pracowników administracji i obsługi.

Ważnym zadaniem gminy jest zapewnienie opieki przedszkolnej dla wszystkich dzieci
w wieku 3 – 6 lat. 5 publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Lesznowola objęło opieką 540 dzieci w 26 oddziałach. Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice wyrazili
taką potrzebę znalazły miejsce w gminnych
placówkach przedszkolnych. Było to możliwe również dzięki ogłoszonemu przez Wójta Gminy Lesznowola otwartemu konkursowi
dla niepublicznych przedszkoli, w wyniku
którego udało się pozyskać 50 dodatkowych
miejsc dla lesznowolskich przedszkolaków.

Większy komfort w ZSP Lesznowola

Oświata niepubliczna

Gmina Lesznowola od wielu już lat przykłada ogromną wagę do jakości kształcenia
i wychowania w szkołach oraz placówkach
oświatowych, dla których jest organem
prowadzącym. Wymiernym tego efektem
są nie tylko wyniki zewnętrznych egzaminów, które lokują nasze szkoły w czołówce
najlepszych szkół w kraju, ale i ogromne zainteresowanie rodziców, którzy podejmując
decyzję o zamieszkaniu w Gminie Lesznowola, kierują się jakością lokalnego systemu
oświatowego. Gminna oświata jest także
bardzo dobrze oceniana przez zewnętrznych ekspertów. Lesznowola jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu
i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządowych Województw „Samorządowy
Lider Edukacji”.
Najbliższe lata to dla Lesznowoli szereg oświatowych wyzwań, zarówno tych
inwestyc yjnych, jak
i organizacyjnych oraz finansowych.. Biorąc pod
uwagę wieloletnią dbałość Samorządu Gminy Lesznowola o wysoki
poziom edukacji możemy by spokojni o ich realizację.
Jacek Bulak
Dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych
w Gminie Lesznowola

Na oświatowej mapie gminy pojawił się
Gminny system oświatowy, to również
nowy obiekt. To zlokalizowany przy ulicy szkoły i placówki niepubliczne. Na tereSportowej w Lesznowoli budynek, przezna- nie Gminy Lesznowola w roku szkolnym
czony dla uczniów klas I-II z Zespołu Szkolno- 2019/2020 funkcjonuje 7 niepublicznych
-Przedszkolnego im. Noblistów
Polskich. Nowy rok szkolny powitało tam 260 dzieci w 11
klasach. Obiekt zapewnia komfortowe warunki – jest wyposażony w windę osobową i w
pełni dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Dzieci mają tam do dyspozycji przestronne i kolorowe sale oraz
wygodną świetlicę i stołówkę.
Budynek ma własną kotłownię
i system solarny. Nowo oddany
obiekt to także większy komfort Jedna z sal lekcyjnych w szkole na ul. Sportowej
32

szkół podstawowych oraz 22 niepubliczne
przedszkola. Zgodnie z prawem oświatowym
Samorząd Gminy Lesznowola ze środków
własnych przeznacza co miesiąc 895,67 zł na
każde dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola. W 2019 r. na ten cel wydatkowane będą środki finansowe z budżetu
Gminy Lesznowola w wysokości 12 mln. zł.
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Inwestycje oświatowe

Budujemy szkoły i przedszkole
Gmina Lesznowola od wielu już lat przykłada ogromną wagę do jakości kształcenia
i wychowania w szkołach oraz placówkach
oświatowych, dla których jest organem prowadzącym. Najbliższe lata to dla Lesznowoli
szereg oświatowych wyzwań, zarówno tych
inwestycyjnych, jak i organizacyjnych. W gminie wciąż przybywa nowych mieszkańców.
Widać ogromne zainteresowanie rodziców,
którzy podejmując decyzję o zamieszkaniu
w Gminie Lesznowola, kierują się jakością lokalnego systemu oświatowego.
W bieżącym roku samorząd kontynuuje
trzy bardzo ważne dla mieszkańców i lesznowolskiej oświaty inwestycje.
Pierwsza z realizowanych inwestycji, to
budowa Szkoły Podstawowej w Zamieniu.
W tym nowoczesnym obiekcie zlokalizowana będzie ośmioklasowa szkoła podstawowa
oraz oddziały przedszkolne. Nowa szkoła będzie dysponować 29 salami lekcyjnymi, dwoma świetlicami, biblioteką, 2 – sektorową sala
gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, siłownią, salą fitness i salą gimnastyki korekcyjnej.
Obiekt o łącznej powierzchni ponad 8 tys.
m.kw. będzie posiadał również wielofunkcyjną aulę oraz kuchnię ze stołówką.

Druga inwestycja, to budowa Gminnego
Przedszkola w Wólce Kosowskiej. W obiekcie
tym przeznaczonym dla 200 przedszkolaków
powstaje 8 sal dydaktycznych, kuchnia, zaplecze socjalno–sanitarne, sala ćwiczeń, szatnie, świetlica sołecka. Na zewnątrz znajdzie
się plac zabaw i parkingi.
W Nowej Iwicznej realizowana jest trzecia
z wymienionych inwestycji, czyli rozbudowa Szkoły Podstawowej. Placówka z Nowej Iwicznej wzbogaci się o nowy segment,
w którym zlokalizowane będą pomieszczenia
dydaktyczne – 16 klas, stołówka oraz trzysektorowa hala sportowa. Nowy obiekt będzie
połączony z dotychczasowym budynkiem
nadziemnym łącznikiem.
Zakończenie wszystkich budów planowane jest w 2020 r., tak, aby uczniowie z dniem
1 września rozpoczęli w nich naukę. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 71 mln. zł.
Zrealizowanie ich pozwoli na podniesienie
standardu świadczonych przez gminę usług
edukacyjnych.
Jacek Bulak
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Gminie Lesznowola

rzy okazji nowego roku szkolnego warto podać podstawowe informacje na temat
stanu wydatków na oświatę w Gminie Lesznowola.
dopłacała do zadań, które powinny być subwencjonowane kwotę około 56 mln zł.
Gmina w 2019 r. dopłaciła ponad 300 tys. zł
do płac nauczycieli w związku z podwyżkami.
Samorząd musiał wygospodarować tę kwotę z własnych środków.

Miliony

Wydatki na oświatę Gminy Lesznowola w latach 2015-2019
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40 zł

Nowa szkoła w Zamieniu

Przedszkole w Wólce Kosowskiej

Ile kosztuje gminna oświata?
P
Na rok 2019 zaplanowano w budżecie
Gminy wydatki na oświatę (bez inwestycji)
w kwocie ponad 102 mln zł. Subwencja państwowa wyniesie około 46 mln zł. W związku
z tym, by zapewnić mieszkańcom świadczenie usług w zakresie oświaty, Gmina będzie

Rozbudowa SP w Nowej Iwicznej

20 zł

Oprócz wydatków bieżących Gmina ponosi wydatki związane z realizowanymi
inwestycjami w oświacie, czyli na budowę szkół i przedszkoli. W 2019 r. planowane wydatki inwestycyjne wynoszą ponad
32 mln zł. Obecnie realizujemy trzy duże
budowy: szkoły w Nowej Iwicznej, szkoły
w Zamieniu oraz przedszkola w Wólce Kosowskiej. Środki na budowę placówek oświatowych (później również na ich wyposażenie
i utrzymanie) Gmina musi wygospodarować
ze środków własnych.
Udział subwencji w wydatkach bieżących
Gminy na oświatę ilustruje dołączony wykres.
Można zaobserwować, że środki z budżetu
państwa w żadnym z pokazanych lat nie zaspokajają wydatków bieżących (bez inwestycji) nawet w 50%.
W latach 2015-2018 Gmina Lesznowola
dopłaciła do wydatków oświatowych
(bez inwestycji) ponad 175 mln zł.

0 zł
2015

2016

Wydatki bieżące Gminy na oświatę

2017

2018

plan 2019

Subwencja oświatowa otrzymana z budżetu pastwa

Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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Awans zawodowy nauczycieli
We wtorek 10 września w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence 16 nauczycieli z gminnych szkół i przedszkola odebrało Akty nadania stopnia awansu zawodowego na
stopień nauczyciela mianowanego.
Kandydat na nauczyciela mianowanego musi wykazać się trzyletnim stażem nauczycielskim, opracować i zrealizować plan rozwoju zawodowego oraz zdać egzamin przed komisją powołaną przez Wójta Gminy.
W tym roku zdało egzamin i odebrało Akty nadania stopnia awansu zawodowego 16 nauczycieli:
• z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli – 2 osoby,
• ze Szkoły Podstawowej w Mrokowie – 3 osoby,
• ze Szkoły Podstawowej z Nowej Iwicznej – 4 osoby,
• ze Szkoły Podstawowej w Mysiadle – 4 osoby,
• ze Szkoły Podstawowej w Łazach – 2 osoby,
• z Przedszkola w Mysiadle – 1 osoba.
Nauczycielom pogratulowali przedstawiciele Samorządu Gminy oraz dyrektorzy placówek,
w których pracują.
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Finał projektu „Szkoła bliżej nauki” w Mrokowie

Dwa lata z Kopernikiem
I stało się! Zakończył się udział naszych
uczniów w projekcie przygotowanym przez
Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie
z samorządami z Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Trwał on od września 2017
do września 2019, a jego celami były m.in.
kształtowanie postaw kreatywności i pracy
zespołowej, promowanie aktywności naukowej młodzieży. Poza nowymi kompetencjami
zostanie z nami nowe wyposażenie pracowni przyrodniczej. W naszej szkole koordynatorem projektu była pani Wicedyrektor Maria
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Borucińska. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas szóstych oraz 4 nauczycieli różnych
specjalności: informatyki p. Barbara Piechal,
matematyki p. Beata Stygińska-Jurek oraz
p. Marlena Chłopicka, przyrody p. Aneta Michalczyk.
W czasie trwania projektu podejmowaliśmy różnorodne działania. Na lekcjach przyrody i matematyki pracowaliśmy z uczniami
wykorzystując narzędzia i pomoce badawcze np.: globusy indukcyjne, zestawy do badania właściwości magnetycznych, mapy
nieba, zestawy minerałów i wiele innych.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem zestawu do pomiarów Woda.
Podczas zajęć prowadziliśmy różne pomiary
i oznaczenia w szkole oraz w terenie, wykorzystując sąsiedztwo rzeki Utraty. Dostępne
w pudełku Woda narzędzia pozwoliły nam
dokonać między innymi pomiarów przejrzystości wody, temperatury oraz głębokości wody w Utracie. Bardzo wartościowe dla
nas były wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik. Mieliśmy okazję dwukrotnie odwiedzić
Centrum i brać udział w ciekawych zajęciach.
Pracując w zespołach tworzyliśmy „maszyny” w Majsternii. Zespołowo, jak prawdziwi
naukowcy, dokonywaliśmy „odkryć” w laboratoriach naukowych. Poznaliśmy również
założenia metody badawczej realizując pod
opieką naukowca – dra Marcina Grabowskiego, projekt naukowy „M3 dla pszczoły”. Realizacja założeń projektowych wymagała naszej

aktywnej pracy. Przygotowywaliśmy hotele dla pszczół, zakładaliśmy rabaty, sadząc
i pielęgnując rośliny. Testowaliśmy czujniki
Microbit, których zadaniem było odczytanie temperatury w hotelach. Dokonywaliśmy obserwacji w terenie oceniając stopień
zasiedlenia hoteli przez owady i stan pogody, a także odczytując temperaturę na termometrach. Nauczyciele realizujący projekt
odbyli cykl warsztatów, pogłębiając swoją
wiedzę i doskonaląc umiejętności w zakresie
pracy zespołowej i aktywnych metod pracy
z uczniami. Sądzimy, że różnorodność działań, które nam zaproponowano bez wątpienia pozwoliła na zrealizowanie zakładanych
celów. I choć wydaje nam się, że prowadzenie
projektu badawczego jest trudne i wymaga
wiele cierpliwości, być może ktoś z naszych
uczniów zainspirowany pracą w ramach projektu zostanie naukowcem? Niespodzianką
dla naszych uczniów były atrakcje przygotowane z okazji finału projektu. Odbył się on
w naszej szkole 28 maja. Gościliśmy przedstawicieli Centrum Nauki Kopernik i przedstawicieli organu prowadzącego – Gminy
Lesznowola. Podczas finału uczniowie klas
szóstych wzięli udział w pokazie naukowym
prowadzonym przez pana Pawła Jaskólskiego „Umysł przyłapany”, wysłuchali wystąpienia opiekuna projektu badawczego pana
Marcin Grabowskiego, sami zaprezentowali prezentację opowiadając o swoich działaniach w czasie projektu oraz wzięli udział
w grze fabularnej w terenie. Wszystkie te zadania spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli.
Aneta Michalczyk
Zespół ds. promocji szkoły, SP Mroków

EDUKACJA
Z wizytą na Sycylii

Erasmus + w ZSP Lesznowola
Na przełomie maja i czerwca 2019 r. kolejna grupa dzieci z ZSP w Lesznowoli miała
wspaniałą możliwość odwiedzenia swoich
rówieśników z Gela, małej miejscowości na
południu Sycylii. wyjazd był realizowany
w ramach programu Erasmus +.
Ponieważ uczniowie mieszkali u lokalnych rodzin, mogli poznać zwyczaje i styl
życia Włochów. Urzekła ich otwartość i gościnność gospodarzy, zaskoczyły późne
kolacje poza domem, rozbawiła żywiołowość wyspiarzy. Jednym słowem, dzieci
miały okazję potwierdzić lub obalić swoje
stereotypy dotyczące Sycylijczyków, co doskonale wpisuje się w temat naszego pro-

jektu. Przekonały się również,
że różnice kulturowe miedzy
osobami z różnych krajów nie
tylko nie przeszkadzają w budowaniu przyjaźni, ale są także
bodźcem do nauki akceptacji
tego, co inne lub nieznane.
Siedem dni spędzonych
w Gela obfitowało w szereg
zajęć projektowych i wiele Grupa polsko-włoska na spacerze w Dolinie Świątyń Agrigento
wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Dzieci odwiedziły między zabrakło oczywiście czasu na leniwe plażoinnymi Dolinę Świątyń w Agrigento, Park wanie na gorącym piasku Sycylii.
Archeologiczny Neapolis, zamek DonnafuIzabela Kuryłek
gata oraz miasta Syrakuzy i Raugsę Ibla. Nie
Koordynator projektu

RADA SENIORÓW

Rada Seniorów

głosem
swojego pokolenia

L

esznowolskiej Rada Seniorów składa się z 14 osób,
a jej kadencja będzie trwała 4 lata. Powoli mija
pracowity, pierwszy rok kadencji.

Lesznowolski samorząd od lat podejmował liczne inicjatywy dedykowane najstarszym mieszkańcom gminy. Powołanie Rady
Seniorów jako ciała doradczego reprezentującego interesy swojego środowiska, to
kolejna z nich. Radni Seniorzy będą wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem lesznowolski samorząd we wszystkich sprawach
związanych z seniorami. Zadaniem Rady jest
opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących seniorów i współtworzenie polityki senioralnej Gminy, a także
integrowanie środowiska, budowanie wolontariatu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Wybory do Lesznowolskiej Rady Seniorów odbyły się 17 grudnia 2018 roku
w Urzędzie Gminy. W skład Lesznowolskiej Rady Seniorów weszło 15 osób spośród 23 kandydatów (finalnie, po rezygnacji
1 osoby, Rada liczy 14 osób). Członkiem
Rady mogła zostać wyłącznie osoba, któ-

SKŁAD
LESZNOWOLSKIEJ
RADY SENIORÓW
Pan Zenon Gawrych,
Pan Marian Lasota,
Pan Jerzy Klimek,
Pani Marianna Rybarczyk,
Pani Alicja Skowrońska-Marczuk,
Pan Marian Pasek,
Pani Wiesława Komorowska,
Pani Stanisława Kondracka,
Pani Hanna Cudowska,
Pan Marian Granowicz,
Pani Hanna Jóźwiak,
Pani Krystyna Mastalerczuk,
Pani Hanna Dąbrowska,
Pani Hanna Liwińska,
Pani Anna Sobczak.

ra ukończyła 60 lat i jest zameldowana na
terenie gminy. Ponadto, kandydat do Rady
musiał się wykazać rekomendacją którejś
z organizacji pozarządowych działających
na rzecz seniorów, Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Klubu Seniora lub przedstawić listę
poparcia podpisaną przez 20 osób w wieku senioralnym. Inauguracyjne posiedzenie Lesznowolskiej Rady Seniorów odbyło
się 19 lutego 2019 r. Akty powołania Radnym Seniorom wręczyła Wójt Maria Jolanta
Batycka-Wąsik wraz z Przewodniczącą Rady
PREZYDIUM
Gminy Bożenną Korlak.
RADY SENIORÓW
Od czasu inauguracji lesznowolscy
• Przewodnicząca
Radni Seniorzy spotkali się na dziesięciu
– Stanisława Kondracka
sesjach Rady. Powoli mija pierwszy, pra• Wiceprzewodnicząca
cowity rok działania Lesznowolskiej Rady
– Krystyna Mastalerczuk
Seniorów. Radni opracowali bardzo ambitny Plan Pracy na całą kadencję, zaangażowali się w działania ekologiczne i cały
czas podnoszą swoje kompetencje podAgnieszka Anna Adamus
czas szkoleń.
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
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RADA SENIORÓW

Rada Seniorów w obiektywie
WYBORY DO LESZNOWOLSKIEJ RADY SENIORÓW

SESJA INAUGURACYJNA

NA SZKOLENIU
FUNDACJI ZACZYN
SPOTKANIE INTEGRACYJNE W NOWEJ WOLI
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EDUKACJA

Co udało się zrobić
Lesznowolskiej Radzie Seniorów?
Lesznowolska Rada Seniorów (LRS) została powołana uchwałą Rady Gminy Lesznowola nr 578/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. Zakres działania LRS określa statut, który jest załącznikiem do uchwały.
Kadencja LRS obejmuje lata 2019 – 2023. Jesteśmy przygotowani
i otwarci na współpracę z 22 sołectwami, Wójtem, Radą Gminy oraz
innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy.

Co zrobiliśmy?
1. Odbyliśmy 10 posiedzeń Rady.
2. Opracowany został logotyp Lesznowolskiej
Rady Seniorów i wykonana plakietka z logo Rady.
Naszym znakiem rozpoznawczym jest jesienny liść
klonu. Logotyp zawiera napis„Lesznowolska Rada Seniorów ” i utrzymany jest w barwach gminy. Autorką logotypu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Jolanta Walentyna Sobolewska.
3. Opracowaliśmy i przyjęliśmy uchwałą Rady Plan Pracy na lata 2019
– 2023 liczący 26 punktów. Jest to dokument otwarty – jesteśmy
przygotowani na ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zadania zawarte w Planie Pracy zostały rozdzielone między członkami Rady,
w celu ich realizacji.
4. Członkowie Rady objęli opieką wszystkie 22 Sołectwa Gminy Lesznowola, tak by Seniorzy całej Gminy nie czuli się wykluczeni.
5. Rada nawiązała współpracę z Fundacją Zaczyn zajmującą się szkoleniem rad seniorów i odbyła kilka interesujących szkoleń przydatnych w dalszej pracy. Rada odbyła także szkolenie pt. „Rada
Seniorów a polityka społeczna wobec osób starszych, wyzwania,
uczestnictwo, solidarność” zorganizowane przez Gminę. Ponadto
członkowie Rady uczestniczyli w Mazowieckim Konwencie Rad Seniorów, który odbył się w lutym br. w Legionowie. Następny kongres przewidziany jest w 2020 roku w Pruszkowie.
6. W ramach realizacji punktu nr 26 z Planu Pracy pt. „Inicjowanie
działań pro ekologicznych”, opracowaliśmy i wydrukowaliśmy dzięki GOK plakaty pt. „Chrońmy pszczoły! Jak możemy to zrobić?”.
Plakaty zostały rozwieszone w różnych miejscach w Gminie. Do
akcji włączyło się Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział Warszawa, które rozpropagowało plakat w 20 oddziałach wojewódzkich Stowarzyszenia oraz kołach
Nadleśnictw woj. mazowieckiego. Liczymy, że zwiększy to skuteczność naszej akcji i uzyskamy lepsze efekty dla ludzi i pszczół.
Rozpoczęliśmy także działania nad utworzeniem ciągu spacerowego w lasach Nadleśnictwa Chojnów na terenie naszej Gminy. Pozyskaliśmy współudziałowców i sponsorów do wykonania tablic,
ławek, wiaty, itp. Opiekę nad ciągiem spacerowym będzie sprawować Sołectwo Magdalenka.
7. Stworzyliśmy wykaz seniorów zameldowanych na terenie Gminy
(stan na dzień 13.11.2019 r.). Wykaz zawiera 4251 osób w wieku
60+ w rozbiciu na poszczególne sołectwa. Opracowanie to potrzebne zarówno Gminie jak i nam w wypracowaniu odpowiednich
działań na rzecz tej grupy. Seniorzy stanowią 15% ogółu ludności,
podczas gdy w kraju liczba ta wynosi 25%. Struktura ludności senioralnej wygląda następująco:
• Kobiet 65%
• Mężczyzn 44%

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Przekrój wiekowy:
• 60 – 69 lat: 60%
• 70 – 79lat: 28%
• 80 – 89: 10%
• 90 – 99lat: 2%
• 100 i powyżej: 1 osoba czasowo zameldowana.
Nawiązaliśmy współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Pracę GOPS-u na rzecz seniorów oceniamy
jako dobrą, szczególnie na rzecz seniorów niepełnosprawnych.
Obecnie oczekujemy na decyzje w sprawie przydziału pilotażowej partii 50 teleopasek. Zakup będzie w 93% finansowany ze
środków unijnych. Zostaną także zakupione także „koperty życia”
ilości 500 sztuk.
Rada włączyła się w pracę związane z nowelizacją ustawy o samorządzie z dnia 8.03.1990 r. (Dz.U. 2018 poz. 994 i 1000 art. 5c). Ogólnopolskie prace nad tym dokumentem trwały 4 lata. Obecnie
projekt nowelizacji zarejestrowany jest w procesie legislacyjnym
pod nr. 3414. Jego losy można śledzić na stronie internetowej Sejmu RP. Naszym priorytetowym postulatem było wydzielenie budżetu do dyspozycji Rady Seniorów.
Jeden z członków LRS, z racji pełnienia innych funkcji społecznych, od 2 lat gościnnie uczestniczy w posiedzeniach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Posiedzenia odbywają się raz
w roku w dniu pierwszego października. Obywatelski Parlament
Seniorów składa się z 460 członków pochodzących z różnych
środowisk senioralnych Polski, takich jak UTW, Związek Emerytów i Rencistów, Rady Seniorów oraz innych organizacji senioralnych. Podczas obrad Parlamentu podejmowane są ważne dla
seniorów uchwały.
Z naszej inicjatywy odbyło się pierwsze otwarte spotkanie integracyjne, na które zaprosiliśmy seniorów z całej Gminy. Spotkanie
odbyło się 19 października w świetlicy OSP Nowa Wola. Spotkanie
zostało sfinansowane ze środków Fundacji Zaczyn, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lesznowoli. Frekwencja
dopisała i spotkanie oceniamy jako bardzo udane.
13.11.2019 r. – z inicjatywy LRS w Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej odbył się wieczór patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wieczór zorganizował Klub Seniora
z Nowej Iwicznej i Mysiadła. W programie był występ młodzieży z tejże szkoły, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
Zespołu Śpiewaczego „Tęcza” oraz wspólny śpiewanie pieśni.
Wieczór zorganizowano ze środków Fundacji Zaczyn i GOK
Lesznowola.
6.12.2019 r. – z inicjatywny LRS i ZOPO odbyły się w szkołach
w Mysiadle i Lesznowoli warsztaty szkolne dla uczniów klas 8,
pt. „Zrozumieć starość”. Program polegał na założeniu kostiumu geriatrycznego, jako symulatora starzenia, aby zrozumieć jak
zmienia się ciało wraz z wiekiem. Pokaz okazał się bardzo pouczający, a uczniowie aktywnie w nim uczestniczyli. Poruszono także
temat przyszłej współpracy uczniów z seniorami w ramach wolontariatu.
Stanisława Kondracka
Przewodnicząca LRS
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2019

Narodowe
Czytanie

7 września w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence odbyła
się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i polskich autorów – Narodowe Czytanie. Jak co roku impreza odbywała się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Narodowe
Czytanie w tym roku miało formułę niecodzienną. Po raz pierwszy
czytaliśmy nie jedną powieść, a 8 nowel. Prezydent Andrzej Duda
z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.
Kiedy rozpoczęliśmy Narodowe Czytanie, wielu z nas miało wrażenie, że problemy podejmowane w nowelach pobrzmiewają nie
tylko na kartach polskich pisarzy, ale także w naszej codzienności.
Wiele było fragmentów wzbudzających emocje, stanowiący pewna
analogię do losów Polaków, tak jak choćby „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Problem filantropii w „Dobrej Pani” Elizy Orzeszkowej skłaniał do zadumy i refleksji. Siła przekazu noweli Stefana Żeromskiego

Na scenie zespół Plateau

„Rozdziobią nas kruki i wrony” poraża swoją doniosłością, prawdziwością. Tradycja mieszała się z zasadami pozytywistów i światem nierzeczywistym Brunona Szulca. To była prawdziwa czytelnicza uczta.
Już tradycyjnie, o atrakcyjną oprawę wydarzenia zadbali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli. Wprowadzeniem
do czytania utworów była krótka charakterystyka gatunku, a piękną
oprawę muzyczną zapewnił zespół „Plateau”.
Po raz kolejny uczestniczyliśmy w wyjątkowym wydarzeniu. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok.
Dorota Kalinowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli

Nowelę czyta Jan Wysokiński – Sekretarz Gminy

Literacko-obyczajowe spotkanie autorskie z Anną Fryczkowską i Małgorzatą Wardą

Inspirują je codzienne sprawy...
W niedzielę 17 listopada w Bibliotece Publicznej w Mysiadle odbyło się spotkanie autorskie z wyjątkowymi gośćmi. Dwie
znane autorki – Anna Fryczkowska i Małgorzata Warda opowiadały
o swoich książkach oraz planach na przyszłość. Nie brakowało pytań dotyczących fabuły książek i tajników warsztatu pisarza. Pisarki
w niezwykle interesujący sposób wprowadzały zebranych w fascynujący świat bohaterów i nastrój swoich powieści. Wiele miejsca poświęciły inspiracjom. Na dobra książkę trzeba mieć dobry
pomysł. Okazało się, że codzienne życie i zwykłe sprawy są najlepszym materiałem na powieść. Panie przyznały, że również same dla
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siebie stanowią wielką inspirację. Dotknęliśmy również tematu nie
bez znaczenia. Chodzi o wpływ na sztukę pisania innych dziedzin.
Okazuje się, że sztuka, socjologia także mają wpływ na twórczość
naszych gości. Obecnie obie panie pracują nad nowymi powieściami. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na nowe pozycje Anny
Fryczkowskiej i Małgorzaty Wardy – powieści autorek są bardzo lubiane przez naszych czytelników.
Dorota Kalinowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli

KULTURA

Zajęcia cykliczne GOK Lesznowola
G

minny Ośrodek Kultury w Lesznowoli
prowadzi zajęcia cykliczne o charakterze kulturalno-artystycznym dla Mieszkańców w dwunastu lokalizacjach. Zapraszamy do zapoznania się ofertą.

16.15 – 16.45

Filia GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej

19.15 – 20.15

ul. Zimowa 25c

Piątek 8.00 – 20.00

Poniedziałek 8.30 – 20.30

08.30 – 10.00
10.00 – 18.00

10.00 – 11.00
11.00 – 15.00
14.00 – 19.00
17.00 – 18.00
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
19.15 – 20.15

Ceramika – Urszula Kuligowska
Świetlica – SP w Nowej Iwicznej
Nauka gry na gitarze – Krzysztof Nowicki
Ceramika – Ula Kuligowska
Ninja kids (5-7 lat) – Robert Boguta
Ninja kids (8-12 lat) – Robert Boguta
Aerobik – Alicja Kachnowicz

Wtorek 8.00 – 20.00
09.30 – 10.30
09.30 – 10.15
11.00 – 15.00
15.30 – 19.00
15.30 – 16.30
16.50 – 17.50
17.50 – 18.50
17.00 – 20.00

Przestrzeń Rękodzieła Dla Dzieci – Ula Kuligowska
Od malucha do zucha (2-3 lata) – Agnieszka Gapska
Świetlica – SP w Nowej Iwicznej
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
– Norbert Satora
Sztuka z odzysku – Karolina Kieś
Programowanie w świecie Minecraft w jęz. ang.
(7-9 lat) – nienudno.pl
Programowanie w świecie Minecraft w jęz. ang.
(10-14 lat) – nienudno.pl
Klub Seniora (1. i 3. wtorek miesiąca)

Środa 8.00 – 18.15
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
09.00 – 18.00
11.00 – 15.00
15.15 – 16.15
16.00 – 17.00
16.30 – 17.30
17.00 – 18.00

Programowanie w świecie Minecraft w jęz. ang.
(7-9 lat) – nienudno.pl
Programowanie w świecie Minecraft w jęz. ang.
(7-9 lat) – nienudno.pl
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
– Andrzej Kakietek
Świetlica – SP w Nowej Iwicznej
Zakątek artysty – Karolina Kieś
Warsztaty bębniarskie – Katarzyna Kosycarz
Rysunek (młodzież) – Karolina Kieś
Warsztaty bębniarskie – Katarzyna Kosycarz

Czwartek 11.00 – 19.00
11.00 – 19.00
11.00 – 15.00
15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30

Nauka gry na instrumentach klawiszowych
– Norbert Satora
Świetlica – SP w Nowej Iwicznej
Arytmetyka mentalna (młodsi początek)
– Alona Suchodolska
Arytmetyka mentalna (starsi początek)
– Alona Suchodolska
Arytmetyka mentalna (młodsi kontynuacja)
– Alona Suchodolska
Arytmetyka mentalna (starsi kontynuacja)
– Alona Suchodolska

16.45 – 17.45
17.45 – 18.45

10.15 – 11.15
11.00 – 15.00
15.00 – 16.00
15.00 – 18.00
18.00 – 18.50
18.50 – 19.40
19.40 – 20.30

Hip hop (4-6 lat) – Mandaryna Dance Studio
(Marta Wiśniewska)
Hip hop (7-10 lat) – Mandaryna Dance Studio
(Marta Wiśniewska)
Hip hop (11 plus) – Mandaryna Dance Studio
(Marta Wiśniewska)
Aerobik – Alicja Kachnowicz

Bajkowy świat – Karolina Kieś
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
– Andrzej Kakietek
Rysunek (6-12 lat) – Karolina Kieś
Świetlica – SP w Nowej Iwicznej
Projektowanie mody – Karolina Kieś
Emisja głosu – Katarzyna Tarkowska
Pilates – Daria Zawiślak
Pilates – Daria Zawiślak
Pilates – Daria Zawiślak

Filia GOK Lesznowola w Mysiadle
ul. Topolowa 2
Poniedziałek 8.00 – 20.00
12.00 – 20.00
12.30 – 13.30

Nauka gry na instrumentach klawiszowych
– Norbert Satora
Gimnastyka – Gabriela Helak

Wtorek 12.00 – 20.00
15.30 – 16.30
15.30 – 20.00
16.00 – 19.30
17.00 – 17.45
18.00 – 18.55

Ceramika – Ula Kuligowska
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
– Andrzej Kakietek
Studio wokalne – Aleksandra Puacz-Markowska
Zumba kids – Agnieszka Musioł-Posyniak
Zumba – Agnieszka Musioł-Posyniak

Środa 8.00 – 21.00
08.30 – 09.30
09.40 – 10.40
10.00 – 12.00
10.30 – 11.15
12.00 – 19.00
13.00 – 17.00
14.00 – 19.00
18.00 – 20.00
18.30 – 20.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Gimnastyka – Gabriela Helak
Gimnastyka – Gabriela Helak
Klub Rodziców
Od malucha do zucha (2-3 lata) – Agnieszka Gapska
Zajęcia filmowe / multimedialne (zajęcia indywidualne) – Maciej Jagodziński
Studio wokalne – Aleksandra Puacz-Markowska
Nauka gry na gitarze/akordeonie w st. podst.
– Aleksander Kabaciński
Rysunek – Jan Drewicz
Klub Podróżnika PO HORYZONT (1. środa miesiąca)
Latino solo dla kobiet – Akademia PASO
Taniec towarzyski dla dorosłych – Akademia PASO

Czwartek 10.00 – 20.00
10.00 – 14.00
12.00 – 15.00
17.00 – 18.00

Wykłady (UTW)
Malarstwo – Jan Drewicz
Szachy – Wojciech Różycki
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KULTURA
17.00 – 19.00 Rysunek – Jan Drewicz
od godz. 18.30 Klub Kobiet Panie Przodem (2. i 4. czwartek
miesiąca)

Piątek 8.00 – 20.00
08.30 – 09.30
09.40 – 10.40
10.00 – 12.00
12.00 – 20.00
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
17.30 – 19.00
18.40 – 19.35

Gimnastyka – Gabriela Helak
Gimnastyka – Gabriela Helak
Klub Rodziców
Nauka gry na gitarze – Aleksander Kabaciński
Zakątek artysty – Jan Drewicz
Gimnastyka artystyczna (4-6 lat) – Flex Academy
(Kinga Mucha)
Gimnastyka artystyczna (7 plus) – Flex Academy
(Kinga Mucha)
Robotyka i programowanie w jęz. ang. – nienudno.pl
Zumba – Agnieszka Musioł-Posyniak

Czwartek 10.00 – 18.00
16.00 – 17.30
18.00 – 20.00

Nauka gry na instrumentach klawiszowych
– Andrzej Kakietek
Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna
– Arkadiusz Górka

Piątek 8.00 – 16.00
18.00 – 20.00

Chór SEMPRE – Olivia Kaczyńska

Filia GOK Lesznowola w Magdalence (CIS)
ul. Lipowa 28
Poniedziałek 9.00 – 17.00
09.00 – 10.00
11.00 – 15.00

Gimnastyka – Gabriela Helak
Chór OKTAWA – Magdalena Świderek

Wtorek 9.00 – 17.00

Filia GOK Lesznowola
w Wólce Kosowskiej

Środa 10.00 – 20.00

ul. Nadrzeczna 23

10.00 – 14.00
17.00 – 20.00

Poniedziałek 11.00 – 19.00

Czwartek 12.00 – 15.00 i 17.00 – 20.00

14.00 – 17.00

17.15 – 18.15
18.30 – 19.30

Zajęcia świetlicowe – Bożena Ziemnicka

Wtorek 12.00 – 20.00
17.00 – 18.00

Rysunek (dzieci) – Jan Drewicz

Środa 12.00 – 20.00
14.00 – 19.00
16.30 – 17.30

Zajęcia świetlicowe – Bożena Ziemnicka
Ceramika – Joanna Jagodzińska

Czwartek 12.00 – 20.00
16.00 – 16.45
17.00 – 18.00

Zumba kids – Agnieszka Musioł-Posyniak
Papieroplastyka – Bożena Ziemnicka

Piątek 8.00 – 16.00
12.00 – 16.00

Zajęcia świetlicowe – Bożena Ziemnicka

Wykłady UTW
Klub Seniora

Gimnastyka – Gabriela Helak
Gimnastyka – Gabriela Helak

Piątek 12.00 – 20.00
12.00 – 20.00

Nauka gry na gitarze/ukulele – Michał Sawicki

Siedziba główna GOK Lesznowola
w Starej Iwicznej
ul. Nowa 6
Poniedziałek 8.00 – 20.00
10.00 – 11.30
19.00 – 19.55

Cantienica – Dorota Machnowska
Zumba – Agnieszka Musioł-Posyniak

Czwartek 8.00 – 20.00

Filia GOK Lesznowola w Łazach
ul. Przyszłości 8

18.00 – 20.00
19.00 – 19.55

Chór GOSPEL – Aleksandra Puacz-Markowska
Zumba – Agnieszka Musioł-Posyniak

Piątek 8.00 – 16.00
Poniedziałek 11.00 – 19.00
14.00 – 19.00

Nauka gry na instrumentach klawiszowych
– Andrzej Kakietek

Wtorek 10.00 – 18.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 20.00

Ninja kids (5-7 lat) – Robert Boguta
Ninja kids (8-12 lat) – Robert Boguta
Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna
– Arkadiusz Górka

Środa 12.00 – 20.00
16.00 – 16.45
17.15 – 19.15
19.00 – 19.55
40

Zumba kids – Agnieszka Musioł-Posyniak
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
– Olivia Kaczyńska
Zumba – Agnieszka Musioł-Posyniak
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10.00 – 12.00
16.00 – 20.00

Tai chi – Dorota Machnowska
Big Band dla Frajdy – Tomasz Kłujszo

Filia GOK Lesznowola we Władysławowie
– Galeria Na Górce
ul. Woj. Polskiego 64
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 11.00 – 16.00 i 18.00 – 20.00
Czwartek 11.00 – 20.00
Piątek 11.00 – 20.00
17.30 – 19.30

Ręka Robi Dzieło (warsztaty 6-106 lat) – Ula Kuligowska

Sobota 11.00 – 16.00

KULTURA
Filia GOK Lesznowola w Janczewicach

Świetlica Integracyjna w Zgorzale

ul. Jedności 99 a

ul. Cyraneczki 8

Poniedziałek

Wtorek

12.30 – 16.00

(pracownia komputerowa)

Wtorek
12.00 – 17.30

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

(pracownia komputerowa)

Zajęcia komputerowe – Maciej Jagodziński
Aerobik (z elementami tańca)
– Kamila Wierniuk-Osińska

Środa
12.00 – 15.30

(pracownia komputerowa)

Czwartek
8.00 – 16.00

Czwartek
19.00 – 20.00

(pracownia komputerowa)

Aerobik (z elementami tańca)
– Kamila Wierniuk-Osińska

Piątek
8.00 – 16.00

(pracownia komputerowa)

Świetlica Integracyjna w Łazach

Świetlica OSP w Nowej Woli
ul. Krasickiego 215

ul. Łączności 56
Wtorek
17.00 – 18.00

Gimnastyka – Gabriela Helak

Sobota
10.00 – 10.45

Zumba kids – Agnieszka Musioł-Posyniak

SPORT
Sportowa rywalizacja, radość i dyniowe szaleństwo

Biegiem po dynię
W

Lesznowoli w sobotę 12 października odbyła się kolejna edycja Biegu po Dynię,
której towarzyszył lokalny piknik – Święto Dyni.

Bieg po Dynię to jedna z największych imprez sportowych organizowanych w Gminie Lesznowola. W tym roku dystans i trasę
cieszącego się dużą popularnością biegu głównego trzeba było zmodyfikować. Z uwagi na prace drogowe na sąsiadujących ze stadionem ulicach, zawodnicy biegali wyłącznie po stadionowej bieżni a do
pokonania mieli 1 milę. Młodsi uczestnicy mieli do przebiegnięcia,

w zależności od wieku, od 100 do 1000 metrów. Na starcie stanęło
łącznie 337 biegaczy. Wszystkich w imieniu lesznowolskiego samorządu przywitał Wicewójt Mirosław Wilusz.
Zawodnicy pobiegli w dwunastu kategoriach. Najwięcej emocji budziły biegi z udziałem najmłodszych uczestników, gdzie na linii startu
stawały nawet trzyletnie dzieci. Każdy biegacz otrzymał pamiątkowy
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SPORT
medal w kształcie dyni. Po zakończonej rywalizacji biegacze mogli skorzystać z licznych piknikowych atrakcji.
Jednym z ciekawszych stoisk było stanowisko mistrza carvingu, gdzie można było spróbować sił w tej ciekawej

dyscyplinie i poczęstować się dyniową zupą. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia z tworzenia figurek z warzyw. W namiocie
GOK-u dzieci malowały także dynie.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni na auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich. Zawodnicy z pierwszej trójki z każdej
kategorii biegowej, oprócz nagród, na pamiątkę otrzymali lesznowolską dynię. Biegaczom w imieniu organizatorów gratulowali m.in. Wicewójt Mirosław Wilusz i Radna Gminy
Lesznowola Marta Maciejak. Na auli wręczono również
nagrody laureatom konkursu plastycznego na najładniej pomalowaną dynię przeprowadzonego w ramach
Święta Dyni.
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
Wyniki zawodów dostępne na stronie
www.wyniki.datasport.pl

OFERTA ZAJĘĆ SPORTOWYCH

1. FITNESS
– ZSP Lesznowola
poniedziałki i czwartki godz. 18.00-19.00
Instruktor – Agnieszka Mazur
– CEiS Mysiadło
poniedziałki i czwartki godz. 19.30-20.30
Instruktor – Agnieszka Mazur
– SP Łazy
poniedziałki i środy, godz. 19.30-20.30
Instruktor – Katarzyna Oneksiak
Koszt zajęć Fitness – 70 zł/mies.
2. SIŁOWNIA
wtorki i piątki godz. 16.30-18.30
Siłownia w hali SP Mroków
Instruktor – Daniel Koźniewski
Koszt – zajęcia bezpłatne
3. LEKKOATLETYKA (dla dzieci z klas I-IV)
wtorek godz. 18.00-19.00
Obiekty sportowe SP Nowa Iwiczna
Instruktor – Anna Jakubczak –Pawelec, Dariusz Pawelec
Koszt – 50 zł/mies.
4. ROLKI
czwartek 13.15-14.15, piątek 8.00-9.30
Hala w SP Mroków
Instruktor – Karolina Tyczyńska
Koszt – 50 zł/mies.
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5. STREET DANCE
(grupa poczatkująca i średniozaawansowana)
poniedziałki i czwartki godz. 16.10-17.10
Sala fitness w SP Mroków
Instruktor – Tomasz Skalski
Koszt – 2 x tyg. – 70 zł/mies.
– 1 x tyg. – 50 zł/mies.
6. AKROBATYKA
– dzieci z klas 0-1 wtorek godz. 16.00-17.15
– dzieci z klas 2-3 czwartek godz. 16.00-17.15
Hala w SP Mroków
Instruktor – Patrycja Dettlaff
Koszt – 50 zł/mies.
7. GIMNASTYKA DLA DOROSŁYCH
poniedziałki i środy godz. 19.30-20.30
Sala fitness w SP Mroków
Instruktor – Dorota Mainka
Koszt – 70 zł/mies.
8. TRENINGI BIEGOWE
niedziela godz. 8.00-9.50
Górki Piaskowe w Magdalence
Instruktor – Anna Jakubczak-Pawelec
Koszt – zajęcia bezpłatne

TWÓJ PIT
- NASZA SPRAWA!
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TWÓJ PIT
TO NASZA
WSPÓLNA SPRAWA!

PUNKT KONSULTACYJNY
w LESZNOWOLI
Od listopada 2019 w Urzędzie Gminy Lesznowola można
uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie
w ramach programu CZYSTE POWIETRZE.
Zapraszamy w każdy PONIEDZIAŁEK w godz. 9.30-17.30.
UG Lesznowola, ul. Gminna 60.
www.lesznowola.pl
tel. 22 708 91 98
OBOWIĄZUJE
WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA

