
Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Andrespol 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Wyznaczenie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIX sesji Rady Gminy Andrespol w dniu 

27 stycznia 2020 roku. 

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. zmieniająca uchwałę nr XXXII/319/17 Rady Gminy Andrespol z 

dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w rejonie ulic Podleśnej i Tuszyńskiej w miejscowości 

Stróża; 

b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 188 położonej 

przy ulicy Podleśnej w miejscowości Stróża; 

c. zmiany w uchwale XIX/175/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 

stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli; 

d. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych stanowiących drogi gminne na terenie Gminy 

Andrespol, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg; 

e. zmian w uchwale nr XVI/151/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 

grudnia 2019 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; 

f. zmian w uchwale nr XVI/152/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 

okresowych stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę 

Andrespol za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym; 

g. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 

- schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi; 

h. wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Andrespolu w ramach Partnerstwa z Powiatem Łódzkim Wschodnim 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Gminą Tuszyn- 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Rozsądnych Polaków w Łodzi projektu 

pn. Centrum Usług Społecznych -Wisienka  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014   2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   IX 

Oś Priorytetowa   Włączenie społeczne, Poddziałanie IX.2.1 IX.2. 



Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne; 

i. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrespol na 

rok 2020. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

 


