
Porządek 
obrad LXII 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: 

- LX z dnia 14 listopada 2022 r. 

- LXI z dnia 25 listopada  2022 r. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
6. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie: 

 
I 
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034; 
b) uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2023 rok; 

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

uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na rok 2023. 
 
-  odczytanie opinii Komisji stałych Rady przez ich Przewodniczących. 
 
- odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 

sprawie: 
 

• opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol; 
 

• opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Andrespol na 2023 rok 
oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Andrespol 
w 2023 roku; 

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

c) uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 
budżetowego na 2023 rok;  

 
II 
 

d) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok; 
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032; 
f) zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze na 2022 

rok; 
g) 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 2022r. i uchwałą nr LV/453/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 
14 czerwca 2022 r. 

h) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022; 



i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w rejonie ulic ks. Ciesielskiego i Podgórnej w miejscowości Justynów; 

j) uchylenia uchwały nr XXXV/284/21 Rady  Gminy Andrespol z dnia 24 lutego 2021 roku w  
sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol; 

k) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w zakresie sołectw Stróża i Zielona 
Góra; 

l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki o numerze ewidencyjnym 59 położonej przy ulicy Brzezińskiej w miejscowości 
Nowy Bedoń; 

m)  zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/302/09 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, zmienioną 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. oraz LVII/481/22 z dnia 9 września 2022 r. 

 

7. Sprawy różne i wolne wnioski.            

8. Zamknięcie sesji. 


