
Porządek 
obrad XLVII 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 z: 
- XLIV z dnia 19 listopada 2021r. 

- XLV z dnia 30 listopada  2021r. 

- XLVI z dnia 10 grudnia 2021r. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
6. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie: 
I 
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032; 
b) uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2022 rok; 

 
- odczytanie przez Skarbnika Gminy projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na rok 2022. 
 

-  odczytanie opinii Komisji stałych Rady przez ich Przewodniczących. 
 
- odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 

sprawie: 
 

 V/241/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 
2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Andrespol; 

 

 V/242/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 
2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Andrespol na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 
budżetu Gminy Andrespol w 2022 roku; 

-  stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO; 
- dyskusja;  
- głosowanie. 

c) uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego na 2022 rok; 

II 

d) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

e) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi; 

f) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021; 

g)  zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze na 

2021 rok; 

h) zakupu działki gruntu położonej w Zielonej Górze; 



i) zmian w uchwale nr XLIV/366/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 19 listopada 2021r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego Program Stypendialny o charakterze 

motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół średnich i zawodowych, szkół 

policealnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych będących mieszkańcami 

Gminy Andrespol oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium 

o charakterze motywacyjnym;  

j) zmian w uchwale nr XLIV/367/21 z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie okresowych 

stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Andrespol za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie 

stypendium sportowego. 

 

 

7. Sprawy różne i wolne wnioski.            

8. Zamknięcie sesji. 


