
Porządek 
obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Andrespol 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Wyznaczenie Sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji Rady Gminy Andrespol: 

- XXXVI z dnia 18 marca 2021r. 

- XXXVII z dnia 15 kwietnia 2021r. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach, decyzjach, zarządzeniach w okresie 

między sesjami. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy 

Andrespol o działalności między sesjami.  

8. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie: 

 

a) zmiany uchwały Nr XXXVI/292/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

b) nadania nazwy ulicy w sołectwie Zielona Góra; 

c) wydzierżawienia na okres … lat  nieruchomości położonej w Andrespolu przy 

ul. Tuszyńskiej 25; 

d) uchylenia uchwały Nr XXXI/259/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe; 

e) uchylenia uchwały Nr XLVII/450/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na 

terenie Gminy Andrespol; 

f) przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 

terenie Gminy Andrespol; 

g) zmieniająca uchwałę Nr XIX/177/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 

przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 



h)  zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku; 

i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takich opłat na terenie Gminy Andrespol; 

j) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie 

Gminy Andrespol. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

 


