
               

Rada Gminy Lesznowola  
BRG.0002.L.2022                                                                         
                                                  Ogłoszenie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 ze zm.) zwołuję L Sesję Rady Gminy Lesznowola w dniu 26 maja 2022 r. /czwartek/ o godz. 900.  
Sesja odbędzie się w trybie on – line. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy Lesznowola. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 12 kwietnia 2022 r. do 12 maja 2022 r. 
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lesznowola za 2021 rok. 
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Lesznowola za 2021 rok.  
8. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lesznowola wotum zaufania. 
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Lesznowola za 2021 rok: 

a) wniosek Komisji Rewizyjnej, 
b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) dyskusja. 

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesznowola  
       za 2021 rok. 
11. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.  

 

12. Opinia bieżących projektów uchwał RG w sprawie:  
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022, 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034, 
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu 

PAN Jastrzębiec (obszar położony na północ od ul. Postępu, przy granicy z obrębem Wola Mrokowska), 
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice, 
e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I, 
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego, 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 42/2, o pow. 0,9191 ha oraz nr 44/154, o pow. 0,0159 ha, położonej w obrębie PGR  
i Radiostacja Łazy, 

g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2, 
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, 
położonej w obrębie KPGO Mysiadło,  

h) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego 
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów, 

i) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, 
j) utworzenia nowych ciągów drogowych z istniejących dróg gminnych na terenie gminy Lesznowola, 
k) pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania publicznego części drogi obręb Wólka 

Kosowska, 
l) przystąpienia Gminy Lesznowola do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przedszkole marzeń – wsparcie dla uczniów  

i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale”, 
m) przyjęcia programu „Złota Rączka dla seniorów 65+” w Gminie Lesznowola na rok 2022, 
n) nadania nazwy drodze – ul. Ametystowa – Łazy, 
o) nadania nazwy drodze – ul. Nad Łączką – Podolszyn, 
p) nadania nazwy drodze – ul. Niedźwiedzia – Lesznowola. 

13. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/R/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. 
14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie L Sesji Rady Gminy Lesznowola. 
 

 

            Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola 
                (-) Bożenna Korlak 


