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                                 OGŁOSZENIE 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze 

zm.) zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Lesznowola w dniu 27 października 2022r. /czwartek/ o 
godz. 900 .  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola (pok. 113). 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy Lesznowola. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 12 września 2022 r. do 19 października 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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
e) zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Samorządem Województwa Mazowieckiego, 
f) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Samorządowi Województwa Mazowieckiego w latach 2020-2022, 
g) zmiany uchwały Nr 438/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, 
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lesznowola dla części obrębu Stachowo (obszar przy ulicach: Sadowej, Gruntowej, Rycerskiej, 
Karasia), 

i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części 
obrębu Władysławów, 

j) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych 
przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Lesznowola, 

k) zmiany uchwały Nr 386/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola,  

l) określenia jednostek budżetowych Gminy Lesznowola gromadzących dochody na wydzielonym 
rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia, 

m) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Lesznowola, 

n) zmieniająca uchwałę Nr 358/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020 r. w 
sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032, 

o) nadania nazwy drodze – ul. Króla Maciusia – Lesznowola, 
p) nadania nazwy drodze – ul. Świetlista – Wilcza Góra, 
r) przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy    

Lesznowola. 
7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o analizie złożonych oświadczeń majątkowych 

radnych, składanych za 2021 r.  
8. Informacja Wójta Gminy Lesznowola o analizie złożonych oświadczeń majątkowych przez podmioty 

zobowiązane za 2021 r. 
     9.  Przyjęcie protokołu Nr LV/R/2022 z dnia 22 września 2022 r. 
   10.  Sprawy różne. 
   11.  Zamknięcie LVI Sesji Rady Gminy Lesznowola.       
                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola 
                            ( - ) Bożenna Korlak  


