
Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Andrespol  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wyznaczenie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach, decyzjach, zarządzeniach 

w okresie między sesjami. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Stałych 

Rady Gminy Andrespol o działalności między sesjami.  
7. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:  

a. zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok; 
b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na 

 lata 2019  2028; 
c. zmieniająca uchwałę nr V/44/19 z dnia 15 lutego 2019r. o udzieleniu 

pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 
realizację zadania pn. "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w 
ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy 
Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem"; 

d. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Andrespol nr XV/131/19 z dnia 
08 listopada 2019 r. w sprawie udzieleniu pomocy finansowej 
Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu; 

e. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takich opłat na terenie Gminy 
Andrespol; 

f. ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub innej 

 nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno  
wypoczynkowe; 

g. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w rejonie ulicy Mazowieckiej w 
miejscowości Nowy Bedoń; 

h. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego przy ulicy Brzezińskiej i Turystycznej w 
Andrespolu; 

i. zakupu od osób fizycznych działki gruntu położonej w Kraszewie; 
j. zakupu od osób fizycznych działki gruntu położonej w Kraszewie; 
k. zakupu od osób fizycznych działki gruntu położonej w Justynowie; 
l. zmiany Regulaminu korzystania z obiektu stawowego; 
m. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Andrespolu; 
n. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020; 
o. uchylenia uchwały Nr XIV/129/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 

października 2019 r.  
p. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze w 
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. im. Jana Karskiego w 
Wiśniowej Górze; 



q. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrespol w roku 
2020;  

r. 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; 

s. okresowych stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę 
Andrespol za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie sesji. 

 

 


