
                                                                           
Rada Gminy Lesznowola 
BRG – 0002.LV.2022 

OGŁOSZENIE 
               Na     podstawie     art.   20  ust.  1   ustawy   z     dnia   08    marca     1990r.,    

o   samorządzie   gminnym  (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.),  zwołuję  LV  Sesję     
Rady Gminy Lesznowola  w  dniu  22 września 2022 r. ( czwartek ) o godz. 09.00. 
Sesja  odbędzie  się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola (pok.113). 
 
Proponuje się następujący porządek posiedzenia :  

1. Otwarcie   obrad   LV   Sesji   Rady   Gminy   Lesznowola.  
2. Stwierdzenie  prawomocności  obrad. 
3. Przyjęcie  porządku  obrad. 
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od  8 sierpnia  2022 r. do  9 września 

2022r. 
5. Informacja  Przewodniczącej  Rady  Gminy Lesznowola o działaniach 

podejmowanych  w okresie między sesjami. 
6. Rozpatrzenie  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 Marysin i części obrębu 
Wólka Kosowska (obszar przy ul. Żurawinowej), 

d) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części 
nieruchomości oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 
2m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło, 

e) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 
8m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło, 

f) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 
9m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło, 

g) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków nr 1/268, o pow. 
9m², położonej w obrębie KPGO Mysiadło, 

h) wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków nr 1/265, położonej w obrębie KPGO 
Mysiadło,  

i) nadania nazwy drodze – ul. Nastrojowa – Warszawianka, Kolonia  Mrokowska, 
j) nadania nazwy drodze – ul. Sąsiedzka – Kosów, 
k) przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu Stop Smog w Gminie 
Lesznowola oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez 
beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne 
oraz wysokość tego wkładu.  

7. Przyjęcie  Protokołu   Nr LIV/R/2022  z  dnia   25 sierpnia  2022  roku. 
8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie LV  Sesji Rady Gminy Lesznowola. 

                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola 
                                                                                                                   Bożenna Korlak 


