Rada Gminy Lesznowola
BRG.0002.XXXIV2021

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy

Lesznowola w dniu 25 lutego 2021r. / czwartek/ o godz. 900 .
Sesja odbędzie się w trybie on – line.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Lesznowola.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Lesznowola za okres od 12 stycznia 2021r. do
2 lutego 2021.
5. Informacja 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 2021,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034,
c) zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na
terenie Gminy Lesznowola za rok 2021.
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 289/25 o pow. 0,0146, położonej w Lesznowoli, obręb Lesznowola, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym samodzielnego lokalu
mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku mieszkalnym znajdującym się na
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/37, obręb PGR i
Radiostacja Łazy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności
nieruchomości gruntowej,
f) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności
zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 1/240 o pow. 0,0026ha, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola,
powiat piaseczyński,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna,
zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019 z dnia 14 maja 2019r.
i) 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,
j) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań
gminnego transportu zbiorowego,
k) nadania nazwy drodze – ul. Czyżyka – Zgorzała.
7. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/R/2021 z dnia 21 stycznia 2021r.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Gminy Lesznowola.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola
(-) Bożenna Korlak

