
               

Rada Gminy Lesznowola  
BRG.0002.LIV.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 LIV Sesję Rady Gminy 

Lesznowola w dniu 25 sierpnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 900.   Sesja odbędzie  

się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola (pok. 113). 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Lesznowola. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 27 lipca 2022 r. do 08 sierpnia 2022 r. 
5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie  
    między sesjami. 
 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie:  
a. zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022, 
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022 – 2034, 
c. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (obszar pomiędzy: ul. Mleczarską, ul. Tukanów,  
ul. Jarząbka oraz linią kolejową nr 937 do EC Siekierki), 

e. wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 281/2  
o pow. 0,0321 ha, położonej w obrębie Nowa Wola w celu zwolnienia Gminy z obowiązku 
zapłaty odszkodowania, 

f. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Jastrzębiec  
– część wsi Garbatka na Jastrzębiec – wieś, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, 

g. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia z Miastem 
Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego, 

h. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Lesznowola, 

i. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola, 

j. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach. 
7.  Przyjęcie protokołu Nr LII/R/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku. 
8.  Przyjęcie protokołu Nr LIII/R/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 roku. 
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie LIV Sesji Rady Gminy Lesznowola. 

             
 
 
 

              Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola 
                (-) Bożenna Korlak 

 


