
Porządek obrad LVII 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: 
- LV z dnia 14 czerwca 2022 r.  
- LVI z dnia 30 czerwca 2022 r. 

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) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok; 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032; 
c) zmieniająca uchwałę nr LVI/467/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu; 
d) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi; 
e) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi; 
f)  zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miejscowości Andrespol; 
g) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/259/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 listopada 2012 

r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych transportu zbiorowego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrespol oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów przez operatorów i przewoźników, zmienioną uchwałą Nr 
L/490/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 09 lutego 2018 r.; 

h) regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno – wypoczynkowego oraz ze znajdującego 
się tam zbiornika wodnego, to jest stawu nr 3 położonego w Justynowie przy ulicy 
Marysińskiej w Gminie Andrespol; 

i) sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców, lokali 
mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Andrespolu przy ul. 
Fabrycznej 4 wraz ze sprzedażą udziałów w działce gruntu nr 348/26  na rzecz 
właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych; 

j) nabycia przez Gminę Andrespol w drodze nieodpłatnego przekazania przez 
dotychczasowych współwłaścicieli prawa własności działki gruntu położonej 
w Justynowie; 

k) określenia średniej ceny jednostki paliw na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Andrespol 
dla rozliczenia rodzicom i opiekunom prawnym zwrotu kosztów dowozu przez nich 
dzieci do szkół i placówek oświatowych; 

l) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 
2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 



obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla 
nauczycieli, zmienionej uchwałami Rady Gminy Andrespol Nr XXXVIII/321/09 z dnia 
10 marca 2009 roku, Nr LXVIII/551/10 z dnia 11 października 2010 roku, 
Nr XXXIII/310/13 z 11 lutego 2013 roku, Nr XXXV/333/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, 
Nr IV/41/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku, Nr XVIII/163/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku , 
Nr XIX/190/16 z dnia 16 lutego 2016 r. oraz Nr. XII/117/19 z dnia 17 września 2019r; 

m)  zmiany uchwały LX/560/19 zmienionej uchwałą XXXIV/280/21 z dnia 20 stycznia 
2020r. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

 


