
Porządek obrad LXV 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: 
- LXII z dnia 14 grudnia 2022 r.  
- LXIII z dnia 28 grudnia 2022 r. 
- LXIV z dnia 12 stycznia 2023 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. 

9. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie: 

 

a) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 
zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków; 

b) zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2023 rok; 
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2023 – 2034; 
d) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Andrespol funduszu 

sołeckiego w 2024 roku; 
e) wzajemnego powierzenia przez Gminę Andrespol i Miasto Łódź wykonywania zadania  

publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz 
odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenach przy granicy gmin; 

f) zmiany Uchwały Nr LXII/570/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 września 2018 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Źródlanej w miejscowości 
Andrespol; 

g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 
h) sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców, lokali 

mieszkalnych nr: 4 oraz 8 mieszczących się w budynku położonym w Andrespolu przy 
ul. Krzywej 18 wraz ze sprzedażą udziałów w działce gruntu nr 344/14  na rzecz 
właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych; 

i) sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców, lokali 
mieszkalnych nr: 2, 3, 4, 6 oraz 7 mieszczących się w budynku położonym w Wiśniowej 
Górze przy ul. Kraszewskiego 6 wraz ze sprzedażą udziałów w działce gruntu nr 298/1  
na rzecz właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych; 

j) sprzedaży w drodze przetargowej udziału wynoszącego 315/1680 części prawa 
własności nieruchomości położonej w Łodzi;  

k) ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 



ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2023 form i specjalności kształcenia 
nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane; 

l) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia  
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z 
terenu Gminy Andrespol do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023; 

m)  zmieniająca uchwałę nr XXXVI/295/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 marca 2021 
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Andrespol; 

n) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrespol na 2023 r.  

o) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 
społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu „  na 
lata 2019 – 2023; 

p) określenia wysokości diet radnych; 
q) określenia zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy 

Andrespol; 
r) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrespol na rok 2023; 

 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 

 


