
Porządek obrad IX 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. Raport o stanie Gminy Andrespol za 2018 rok. 
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Andrespol. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Andrespol wotum 

zaufania. 
8. Zapoznanie Rady Gminy Andrespol: 

I 
o ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrespol i 

informacją o stanie mienia Gminy Andrespol za 2018 rok, 
o ze sprawozdaniem finansowym, 
o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, 
o opinie komisji stałych, 
o opinia komisji Rewizyjnej Rady Gminy, 
o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok, 
o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy. 

9. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:  
a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 
2018; 

b. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrespol z 
tytułu wykonania budżetu za 2018 rok; 

c.  oceny sytuacji ekonomiczno  finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2018; 

d. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu na lata 2019- 2021; 

e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2018. 

 
II 

10. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:  
 . zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok; 
a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na 

 lata 2019  2028 r; 
b. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na 
rekompensatę pieniężną na czas służby policjantów przekraczający 
normę czasu pracy w 2019 roku; 



c. zmiany uchwały nr LXIII/579/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 
października 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości; 

d. zmiany uchwały nr XXIX/276/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 3 
listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

e. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy 
Brzezińskiej i Turystycznej w Andrespolu. 

11. Przedstawienie informacji o przeprowadzonych mediacjach dotyczących 
kar umownych firmy -  JONTEX . 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie sesji. 

 

 


