
               

Rada Gminy Lesznowola  
BRG.0002.LX.2023      

 

OGŁOSZENIE  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ zwołuję  

LX Sesję Rady Gminy Lesznowola w dniu 19 stycznia 2023 r. /czwartek/  

o godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Lesznowola (pok.113) 
 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie LX Sesji Rady Gminy Lesznowola. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 10 grudnia 2022 r.  
    do 05 stycznia 2023 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 2023, 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2023-2034, 
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lesznowola dla części obrębu Podolszyn (obszar pomiędzy ulicami: Zieloną, Polną 
i Gryczaną), 

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lesznowola dla części obrębu Podolszyn (obszar pomiędzy ulicami: Olszynkową, 
Polną i Pszenną), 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar położony pomiędzy ul. Postępu 
i drogą ekspresową S-7), 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów (obszar położony pomiędzy ulicami: 
Żwirową, Zieloną, przy drodze ekspresowej S-7), 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lesznowola dla części obrębu Kosów (obszar położony pomiędzy ul. Żytnią,  
ul. Szkolną oraz granicą obrębu Stachowo i obrębu PAN Kosów), 

h) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 457/XLI/2021 
Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla 
części obrębu Wólka Kosowska, zatwierdzonego uchwałą Nr 278/XXII/2012 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 r., 

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska (obszar położony przy  
ul. Nadrzecznej),  

j) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia 
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, 



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

l) zmiany uchwały nr 717/LVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2022 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na 
terenie Gminy Lesznowola, 

m) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
nr 4/3 o pow. 0,0677 ha, obręb Wilcza Góra, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, 

n) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
nr 193/5 o pow. 0,0320 ha, obręb Janczewice, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, 

o) zmiany uchwały Nr 325/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013 r.  
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Żurawinowa – Wólka Kosowska, 

p)  określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Lesznowola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich 
kryteriów,  

r) rozwiązania przez Gminę Lesznowola spółki pn.: „Nowoczesna Lesznowola” spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Gospodarczej za okres od 20 stycznia 2022r.  
    do 30 grudnia 2022 r.  
8. Przyjęcie Planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2023 rok. 
9. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki za okres  
    od 19 stycznia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.  
10.Przyjęcie Planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki na 2023 rok. 
11.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej za okres od 18 stycznia 2022r.    
     do 30 grudnia 2022 r.  
12.Przyjęcie Planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2023 rok.   
13.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 7 lutego 2022r.  
     do 30 grudnia 2022 r.  
14.Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.  
15.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Statutowej za okres od 22 marca 2022r.  
     do 30 grudnia 2022 r.  
16. Przyjęcie planu pracy Komisji Statutowej na 2023 rok.  
17.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres  
     od 5 stycznia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r. 
18. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.  
19. Przyjęcie protokołu Nr LIX/R/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku. 
20. Sprawy różne. 
21. Zamknięcie LX Sesji Rady Gminy Lesznowola. 
 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola 

                                                                          (-) Bożenna Korlak 

 

 


