
 

Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Andrespol  

Posiedzenie zaplanowano w sali OSP w Andrespolu ul. Ceramiczna 1. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Wyznaczenie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń sesji Rady Gminy Andrespol:  

o XX z dnia 25 lutego 2020r. 

o XXI z dnia 09 marca 2020r. 

o XXII z dnia 29 kwietnia 2020r. 

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 2020 rok; 

b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na 

lata 2020   2030 r; 

c. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną na czas służby policjantów przekraczający normę czasu 

pracy w 2020 roku; 

d. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i 

budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

e. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

f. uchylenia uchwały nr XXXV/348/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 

29 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej działki 

gruntu gminnego położonej w Wiśniowej Górze; 

g. sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanych nieruchomości 

gminnych, położonych w Wiśniowej Górze; 

h. sprzedaży w drodze przetargowej działki gruntu gminnego, położonej 

w Wiśniowej Górze przy ulicy Oficerskiej; 

i. sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanej działki gruntu 

gminnego, położonej w Justynowie przy ulicy Zielonej; 

j. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych 

zabudowanej działki gruntu stanowiącej mienie gminne, położonej w 

Justynowie; 

k. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Andrespol; 

l. nieodpłatnego przekazania linii oświetlenia ulicznego; 

m. nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka; 

n. nadania nazwy ulicy w sołectwie Zielona Góra; 

o. uchylenia Uchwały NR XXII/190/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 

29 kwietnia 2020 roku oraz ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 



właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Andrespol. 

p. uchylenia Uchwały NR XXII/192/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 

29 kwietnia 2020 roku oraz ustalenia zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku; 

q. uchylenia Uchwały Nr XXII/194/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 

29 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia -Regulaminu 

finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol ; 

r. uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol; 

s. rozpatrzenia skargi. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

 


