
 
 

 Rada Gminy Lesznowola   
BRG. 0002.LXII.2023   

 

                                            OGŁOSZENIE 
 
                                                                                  
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 
2023 r. poz. 40 ) zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Lesznowola w dniu 23 marca 2023r. 
/czwartek/ o godz. 900  . Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Lesznowola (pok. 113). 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie LXII Sesji Rady Gminy Lesznowola. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od  8 lutego 2023 r. do  

8 marca 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) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki 

w budżecie gminy na 2024 rok, 
d) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę składników majątkowych należących 

do Gminy Lesznowola, 
e) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale Nr 
282/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy, 

f)     odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lesznowola dla obszaru określonego w uchwale 
639/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy 
(obszar położony pomiędzy ulicami: Rolną, Produkcyjną, Sarenki na granicy z 
miejscowością Magdalenka) zmienionej uchwałą Nr 93/IX/2019 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 14 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy 
Lesznowola Nr 639/XLIV/2018 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar położony 
pomiędzy ulicami: Rolna, Produkcyjna, Sarenki na granicy z miejscowością 
Magdalenka), 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy 
(obszar położony pomiędzy ulicami: Teatralną, Rolną, Produkcyjną oraz 
granicą z miejscowością Magdalenka), 



h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów Nowa Wola i Kolonia 
Lesznowola (obszar położony pomiędzy ulicami: Słoneczną, Postępu, 
Krasickiego i Orną), 

i)     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice i części 
obrębu Podolszyn zatwierdzonego uchwałą Nr 503/XXXV/2017 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 27 września 2017r. 

j)     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lesznowola dla części obrębu Łoziska, 

k) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności niezabudowanej działki, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 104/29, położonej w 
obrębie Wola Mrokowska, gmina Lesznowola, 

l)     przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032, 
m)    zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lesznowola ośrodka   

   wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+, 
n) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub 

SENIOR+, działającego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lesznowoli, 

o) przyjęcia programu osłonowego „ Korpus Wsparcia Seniorów w gminie 
Lesznowola „ na rok 2023, 

p) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2023 roku, 

r) nadania nazwy – ul. Sowia – drodze prywatnej, położonej w obrębie Zgorzała. 
     7.  Przyjęcie protokołu Nr LXI/R/2022 z dnia 23 lutego 2023 r. 
     8.  Sprawy różne. 
     9.  Zamknięcie LXII Sesji Rady Gminy Lesznowola.                    
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
      Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola 

( - ) Anna Lasek 


