
Porządek 
obrad LV 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: 

- LIII z dnia 28 kwietnia 2022 r.  
- LIV z dnia 26 maja 2022 r. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
6. Raport o stanie Gminy Andrespol za 2021 rok. 
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Andrespol. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Andrespol wotum zaufania. 
9. Przedstawienie Radzie Gminy Andrespol: 
I 

− sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol i informacją o stanie mienia 
Gminy Andrespol za 2021 rok, 

−  sprawozdania finansowego, 

− Uchwały Nr V/62/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 maja 
2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Andrespol z wykonania 
budżetu za 2021 rok, 

− opinii komisji stałych, 

− opinii komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrespol, 

− wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok, 

− uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Andrespol o udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy 
Andrespol za 2021 rok. 

 
10. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie: 

 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Andrespol za rok 2021; 
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrespol z tytułu wykonania budżetu 

za 2021 rok; 
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2021; 
d) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2021. 
 
 
II 

 
11. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie: 
 

a) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok; 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032; 



c) zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze na 
2022 rok; 

d) zmiany uchwały nr XLVII/385/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok zmienionej uchwałą nr LIII/431/22 
Rady Gminy Andrespol z dnia 28 kwietnia 2022 r.; 

e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Koluszki na realizację zadania pn. "Montaż 
instalacji automatycznego chlorowania na ujęciu wody w miejscowości Zielona Góra 
w Gminie Andrespol"; 

f) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną  na czas służby 
policjantów przekraczający normę czasu pracy w 2022 roku; 

g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Andrespol; 

h) zakupu działki gruntu położonej w Justynowie; 
i) nabycia przez Gminę Andrespol w drodze nieodpłatnego przekazania przez 

dotychczasowych współwłaścicieli prawa własności działki gruntu położonej w Stróży; 
j) przekazania w drodze darowizny przez Gminę Andrespol udziału wynoszącego 1/2 

części prawa własności działki gruntu, położonej w Łodzi; 
k) utworzenia w Gminie Andrespol placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 

pod nazwą „Gminna Świetlica Środowiskowa”; 
l) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Gminie Andrespol na lata 2022-2027; 
m)  przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrespol na lata 

2022-2028”. 
 
12. Sprawy różne i wolne wnioski.  

13. Zamknięcie sesji.  

 
 
 
 

 


