
UchwałaNr" -, _-j>ł\&rz€f &'n:nlr
Rady Gminy Sieradz ź./= n"ai" l,rcG.r

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sieradz i staĘch komisji na 2015 r.

Na Podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca I99O r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 I. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz.
1072) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Gminy Sieradz na 2015 r. stanowiący
zaŁącznlkNr 1 do uchwały.

2.przyjmuje się do realizacjiplarry pracy stałych komisji, a mianowicie:

1) Plan pfacy Komisji Samorządowej Kultury, Oświaty i spraw Socjalnych stanowtący zał.
Nr 2 do uchwały;

2)PIan pracy Komisji Gospodarczo-Finansowej, Infrastruktury i Rolnictwa stanowiący zŃ.
Nr 3 do uchwały;

3) Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący zał. Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się PrzewodniczącęmuL Rady Gminy otaz
przewodni czącym stałych komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Załącznik Nr l
do Uchwały Nr...........

Rady Gminy Sieradz
z dnia ...,..

Plan pracy
Rady Gminy Sieradz

Rok 2015

I kwartal

L.p. Temat Realizacia
1. Podjęcie uchwĄ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profi|aktyki

i Rozwiązyrvania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
,, Podjęcie uchwĄ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sieradz na lata ż015-ż023.
3. Podjęcie uchwĄ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieradz na2015 r.

4. Podjęcie uchwĄ w sprawie określenia zasad udzielania dotacj i celowych
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo§ budowlane przy
zabytkach wpisanych do Ęestru zabytków, położonych na obszarze gminy
Sieradz nie stanowiących iei własności.

5. Podjęcie uchwĄ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieradz,
udostępnianych dla przewoźników i operatorów oraz ustalenia warunków
i zasad korzystania zĘch obiektów.

6. Podjęcie uchwĄ w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Sieradz
w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta
Gmina".

7. Podjęcie uchwĄ w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy Sieradz na2015 r.

8. Podjęcie uchwĄ w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy
Sieradz na2015 r,

9. Sprawozdan ie z realizacji Programu Przęciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i ofiar Przemocv za2014 r.

10. Sprawozdanie zrealizacji programu Wspierania Rodzin w gminie Sieradz
zaż014 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS
za2014 r.

12. Podjęcie uchwĄ w sprawie wyrażenla zgody na utworzenie funduszu
sołeckiego.

13. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie udzielenia dotacji do
przyłączy kanalizacy 1ny ch za ż0 1 4 r.

14. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu dotacji celowej na zadanie polegające na budowie studni na
terenie gminy.

15. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
Sieradz za20l4 r.



II kwartal

III kwartał

L.n. Temat Realżacia
1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami

oozarzadowymi za ż0 7 4 r.
) Informacja z przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

na terenie gminy zaż0I4 r.
3. Podjęcie uchwĄ w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego

Programu Profi lak5,ki i Rozwiązl.wania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii za2014 r,

4. Podjęcie uchwĄ w sprawie wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych
za2014 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

5. Sprawozdanie zrealizacji zebrań przeprowadzonych w sprawie wyborów
sołtvsów i Radv sołeckiei.

6. Ocena stanlprzyłączenta się mieszkańców gminy Sieradz do kanalizacji
sanitarnej.

7. Podjęcie uchwĄ w sprawie uchwalenia programu zasobu mieszkaniowego
sminv na lata 201 5 -ż020,

8. Przegląd i rozeznanie w terenie o stanie dróg na terenie gminy.

L.n. Temat RealŁacia
1. Informacja na temat funkcjonowania gospodarki odpadami na terenię

sminy.
", Podjęcie uchwĄ w sprawie zmiany studium uwarunkowań ikierunków

zagospodarowania przęstrzennego Gminy sieradz.

3. Informacja zdziałalności Gminnej Bibliotęki Publicznej w Charłupi Małej.

4. Ocena oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za
I oółrocze 2015 r.



IV kwartał

Tematy stałe:
1. Dokony.wanie zmian w budzecie gminy Sieradz.
ż. Informacja na temat stanu mienia komunalnego.
3. Analiza stanowisk wypracowany ch przez Komisj e.

L.n. Temat Realizacia
1. Podjęcie uchwĄ w sprawie uchwa|enia programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
dzlałalnośó poĄĄku publicznego naż016 r.

) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na teręnie gminy sieradz
w roku szkolnym 2014lż015.

3. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnycń
i pracowników Urzędu Gminy Sieradz.

4. Podjęcie uchwĄ w sprawie zatwierdzenia stawek wody i ścieków na
2016 r.

5. podjęcie uchwĄ w sprawie ustalenia ceny żyta do celów wy-ia.., poautku
rolnego n a2016 r.

6. podjęcie uchwĄ w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości na
ż016 r.

7. podjęcie uchwĄ w sprawie ustalenia stawki podatku d środków transportu
naż016 r.

8. Podjęcie uchwały
i Rozwiązl.rvania

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
Problemów Alkoholowychna 2016 r.

9. Podjęcie uchwĄ w sprawie zatwięrdzęnia budzetu Gminy naż0l6 r.



Plan Pracy

Komisji Samorządowej, Kultury, Oświaty i

Rady Gminy Sieradz

Rok 2015

l Kwartał 2015

ll Kwartał 2015

Spraw Socjalnych

Lp. Temat proponowany sposób rea lizacii
7. Przygotowywa nie opi n ii o proponowa nych projektach

Uchwał Rady Gminy.
Omówienie, dyskusja,
głosowanie

2. Opiniowanie przedstawianych Komisji sprawozdań i

informacji.
Omówienie, dyskusja,
głosowanie

3. Opiniowanie przedstawianych Komisji programów,
strategiii projektów.

Omówienie, dyskusja,
głosowanie

4. Udział w spotkaniu z Dyrektorami Szkół podlegających
Urzędowi Gminy - programy dla młodzieży i dzieci na
Ferie Zimowe 2015 oraz sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

5. Uczestniczenie w uroczystościach, spotkaniach,
imprezach Gminnych,

Czlonkowie Komisji lub
delegowa ny członek kąmisii

6, Wspieranie podmiotów działających na terenie Gminy
Sieradz działających w zakresie samorządności,
oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych.

Współpraca, wsparcie, pomoc
w pozyskiwaniu środków,
podmiotów wspierających

7, Wypracowywanie wniosków formalnych na
posiedzenia Rady Gminy i ich prezentacja,

Członkowie Komisji

8. Udział w szkoleniach organizowanych dla Radnych -
wewnętrznych i zewnętrznych.

Członkowie Komisji w ramach
potrzeb

9. Udział w spotkaniach będących interwencją
mieszkańców w sprawach dotyczących działalności
Komisji.

Wszyscy członkowie Komisji lub
delegowany jej Członek

tp. Temat Proponowany sposób realizacji
1. Przygotowywa n ie opin ii o p ro ponowa nych proje ktach

Uchwał Rady Gminy
Omówienie, dyskusja,
głosowanie

2. O p in iowa nie przedstawia nych Kom isji sprawozd a ń i

informacji
Omówienie, dyskusja,
głosowanie

3. Opiniowa n ie przedstawia nych Ko misji progra mów,
strategii i projektów

Omówienie, dyskusja,
głosowanie

4, Udzial w spotkaniu z Dyrektorami Szkół podlegających
UrzędowiGminy

Przewodnicząca Komisji



5. Wyjazdowe posiedzen'ie Komisji w Szkołach
podlegających Urzędowi Gminy - zapoznanie się z
funkcjonowaniem Placówek Oświatowych, sprawy
bieżące,

Członkowie Komisji

6. Posiedzenie komisji dotyczące problemów pomocy
społecznej, inne sprawy bieżące GOPS przy Urzędzie
Gminy

Członkowie Komisji

7, Uczestniczenie w uroczystościach, spotkaniach,
imprezach Gminnych

Członkowie Komisji lub
delegowany członek Komisii

8 Wspieranie podmiotów działających na terenie Gminy
Sieradz dziatających w zakresie samorządności,
oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych

Współpraca, wspa rcie, pomoc
w pozyskiwaniu środków,
pod m iotów wspierających

9. Wypracowywanie wniosków forma lnych na
posiedzenia Rady Gminy i ich prezentacia

Członkowie Komisji

10, Udział w szkoleniach organizowanych dla Radnych -
wewnętrznych i zewnętrznych

Członkowie Komisji w ramach
potrzeb

11. Udział w spotkaniach będących interwencją
mieszkańców w sprawach dotyczących działalności
Komisji

Wszyscy czlonkowie Komisji lub
delegowany jej Członek

lll Kwartat 2015

Lp. Temat Proponowany sposób
realizacji

L. Przygotowywa nie opinii o proponowanych
projektach uchwał Radv Gminv

Omówienie, dyskusja,
głosowanie

2. Opiniowanie przedstawianych Komisji sprawozdań i

informacji
Omówienie, dyskusja,
głosowanie

3. Opi n iowa nie przedstawia nych Ko m isji progra mów,
strategii iproiektów

Omówienie, dyskusja,
głosowanie

4, Spotkanie z Dyrektorami Szkół podlegających
Urzędowi Gminy - omówienie założeń i ich realizacji
na rok szkolny Z0!5/2Ot6, sprawy bieżące

Przewodnicząca Komisji lub
delegowany Członek Kom isji

5. Uczestniczenie w uroczystościach, spotkaniach,
imprezach Gminnych

Członkowie Komisji lub
delegowa ny członek Komisii

6. Wspieranie podmiotów działających na terenie
Gminy Sieradz działających w zakresie
samorządności, oświaty, kultury, sportu i spraw
socjalnych

Współpraca, wsparcie, pomoc
w pozyskiwaniu środ ków,
pod m iotów wspierających

7. Wypracowywa nie wniosków forma lnych na
posiedzenia Rady Gminy i ich prezentacja

Członkowie Komisji

8. Udział w szkoleniach organizowanych dla Radnych -
wewnętrznych i zewnętrznVch

Cztonkowie Komisji w ramach
potrzeb

9 Udzial W spotkaniach będących interwencją
mieszkańców w sprawach dotyczących działalności
Komisji

Wszyscy członkowie Komisji
lub delegowany jej Czlonek

10. Spotkanie z przedstawicielami OSP podlegających
Urzędowi Gminy - omówienie realizacji zadań na rok
2015, priorytety na rok 2016, sprawy bieżące

Przewodnicząca Komisji lub
delegowa ny Członek Komisji



!V Kwartał 2015r
Lp. Temat Proponowany sposób

realizacji
I. Przygotowywa nie opinii o proponowanych

projektach Uchwał Rady Gminy
Omówienie, dyskusja,
głosowanie

2, O pi niowa nie przedstawia nych Komisji sprawozda ń i

informacji
Omówienie, dyskusja,
głosowanie

3, Opiniowa nie przedstawia nych Komisji progra mów,
strate8ii i projektów

Omówienie, dyskusja,
głosowanie

4. Spotkanie z Dyrektorami Szkół podlegających
Urzędowi Gminy - sprawozdanie Dyrektorów szkół z
realizacji działań oświatowych, sprawy bieżące

Przewodnicząca Komisji lub
delegowa ny Członek Kom isji

5. Uczestniczenie w uroczystościach, spotkaniach,
imprezach Gminnych

Członkowie Komisji lub
delegowa ny członek Kom isji

6. Wspieranie podmiotów działających na terenie
Gminy Sieradz działających w zakresie
samorządności, oświaty, kultury, sportu i spraw
socjalnych

Współpraca, wspa rcie, pomoc
w pozyskiwa niu środków,
podm iotów wspierających

7. Wypracowywa nie wniosków formalnych na
posiedzenia Rady Gminy i ich prezentacia

Członkowie Komisji

8. Udział w szkoleniach organizowanych dla Radnych -
wewnętrznych i zewnętrznych

Członkowie Komisji w ramach
potrzeb

9 Udział w spotkaniach będących interwencją
mieszkańców w sprawach dotyczących działalności
Komisji

Wszyscy członkowie Komisji
lub delegowany jej Członek

10. Spotkanie z Dyrektorem Gminnej Biblioteki
publicznej w Charłupi Małej - omówienie realizacji
zadań na rok 2015, priorytety na rok 2016, sprawy
bieżące

Przewodnicząca Komisji l ub
delegowa ny Członek Komisji



L

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr V/,,../2015

Rady Gminy Sieradz
z dnia 23.03.2015r.

Plan Pracy
Komisji Gospoda rczo-Finansowei, l nf rastru ktu ry i Rol nictwa

Rady Gminy Sieradz
Rok 2015

Lp: 'ta kte s,leaćżawy ż,dd a ń P r ol p o nę,Ń a n y s p 1tsoh

re a l i za cj i/ u czesini cyNNN
1,, Przygotowywa nie opin ii o proponowanych

proiektach uchwał Rady Gminy
Dyskusja igłosowanie

ż, Przygotowywa nie opi nii o przedstawianych

Komisji sprawozdaniach i infprygggg!_
Dyskusja igłosowanie

3. Przygotowywa nie opin ii o przedstawia nych

Komisji programach, strategiach i projektach
Dyskusja igłosowanie

",W
1,. Udział w spotkaniach, uroczystościach i

imprezach gminnych

Udział dobrowolny
wszystkich członków Komisji

lub delegowanie członka
Komisji'

2. Udział w szkoleniach wewnętrznych i

zewnętrznych

uczestnictwo w szkoleniu
zgodnie z indywidualną

deklaracią

3. Zorganizowa n i e wyja zdowych posied ze ń Ko m isj i

do jednostek organizacyjnych Gminy Sieradz
(Szkoła Podstawowa w Rzechcie, Biblioteka
Gminna w Charłupi Małej, Szkoła Podstawowa w

Charłupi Małej)

ll kwartał i lll kwartał
Wszyscy członkowie Komisji

4. Wypracowywa nie wniosków merytorycznych w

sprawach dotyczących spraw właściwych dla
pracv Komisii do dyskusji na posiedzenia RG

Opracowanie pisemne

wniosku i zaprezentowanie
RG

5. Udział w spotkaniach będących efektem

i nterwencji mieszka ńców

Spotkania w terenie lub
spotkania tematyczne

6. Konsultowanie z Dyrektorami jednostek

organizacyjnych gminy problem ow związanych z

ich fun kcjonowaniem, gospoda rowa n iem

budżetem i zasobami gminy pozostającymi w

zarządzie tych jed n ostek

Zgodnie z kalendarzem
stałych i doraźnych prac

Komisji.

7. Monitorowanie stanu dróg i mostów oraz

wykorzystania sprzętu zakupionego na użytek ich
Przegląd informacji wójta na

ten temat - raz na kwartał



\
-

właściwego utrzymania. Monitorowanie
zimowego utrzymania dróg i bieżących napraw i

remontów.
8. Wspieranie podmiotów działających w obszarze

rolnictwa, przedsiębiorczości i gospodarowania
przestrzenią

Pomoc w pozyskiwaniu
sojuszników, środków,
udzielan iu informacji,

współpraca.
9. Przygotowanie stanowiska na temat zmian

koniecznych do dokonania w budżecie gminy
Sieradz w roku 2015.

Do końca l kwartału i ll
kwartał

10. Zorganizowa n ie posied ze n ia poświęco n ego
problemom rolnictwa w Gminie z udziałem
zaproszonych gości (rolnicy, organizacje rolnicze,
WoDR)

Uwzględnienie w ll kwartale
w planie posiedzenia

1,1,. Zorganizowanie posiedzenia związanego ze
współpracą gminy z organizacjami
pozarządowymi z udziałem zaproszonych
orga n iza cj l pozarządowych - dyskusja
diagnostyczna- ustalenie stanu faktycznego i

potrzeb.

lll kwartał

12. Analiza zasadności funkcjonowania gminy Sieradz
w Stowarzyszeniu,,Przymierze Jeziorsko"-
wypracowanie wniosków

ll kwartał

13, Analiza stanu prac nad utworzeniem stref
funkcjonalnych w Gminie i udziałem Gminy
Sieradz w takich inicjatywach międzygminnych -
dyskusja i wnioski

lv kwartał

1,4. Ana l iza fu n kcjonowania gospoda rowa nia
odpadami- dvskusia i wnioski

lv kwartał

15. Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej -
dyskusja i wnioski

lll kwartał

16. Analiza stanu bezpieczeństwa w gminie -
zarządzanie kryzysowe, systemy informacji,
współpraca z policja, strazą pożarną, innymi
słuzbami działającymi na rzeczbezpieczeństwa.

l kwartał

17. Wypracowanie planu inwestycji w gminie na

bieżącą kadencję - przyjęcie informacji i sugestii
urzędu, zebranie informacji ze środowiska,
opracowan ie ramowego projektu,
przedstawienie Radzie Gminy

lll kwartał

18. Opracowanie koncepcji promocjigminy na czas
kadencji- materiały, imprezy, inne elementy
promocji.

ll kwartał



Załącznik nr 4 do uchwały RG

Plan Pracy
Komisji Rewiryjnej
Rady Gminy Sieradz

Rok 2015

Lp. Zakręs rzeczory zadan Proponowany sposob
r e alizacji l uc ze stni cy

Termin reallzacit
Kwartał I

1 Kontrol a rcalizacjt zadń zwtązany ch z
przyłączaniem się mieszkńców do kanalizacjt -

kontrola dokumęntów, zebranie informacji od
pracowników merl.tory czny ch gminy
odpowiedzialnych za ten obszar, opracowanie raportu
pokontrolnego

Członkowie komisjr r

pracownik obsługujący
Radę Gminy

marZec

2. Kontrola realizacji interpelacji i wniosków
zgłaszany ch przez Radnych oraz wniosków
zgłaszany ch pt zez s o łty s ów

CzłoŃowie komisji r

pracownik obsługujący
Radę Gminy

marZęQ

Kwańał II
1 Ocena obsługi podatników i ściągalności podatków -

kontrola dokumentów, zebranie informacji od
pracowników merytory czny ch gminy
odpowiedzialnych za ten ob szar, oprac owanie raportu
pokontrolnego

Członkowie komisji i
pracownik obsługujący

Radę Gminy
kwiecień

ż. Kontrola wybranych dokumentów z wykonanta
budzetu 20I4r. - przygotowanie stanowiska na temat
sprawozdania Wójta z wykonania budzetu

Członkowie komisji i
pracownik obsługujący

Radę Gminy
mai

a
J. Ocena efektywności pozyskiwania środków

zewnętrznych na Izecz gmlny
Członkowie komisjr r

pracownik obsługujący
Radę Gminy

czerwiec
4. Kontrola realizacji interpelacji i wniosków

zgłaszarty ch przez Radnych oraz wniosków
zgłaszany ch pr zez s ołty s ó w

Członkowie komisjr r

pracownik obsługujący
Radę Gminy

czerwiec
Kwańał III

l Kontrola wykorzystywania środków na realtzację
zadań oświatowych

Członkowie komisjr r

pracownik obsługujący
Radę Gminy

wrzesień
2. Ocena realizacji budzetu gminy zalpołroczę20I5r. -

przegląd dokumentów
Członkowie komisjr r

pracownik obsługujący
Radę Gminy

sierpień



J. Ocena ze stanu zaawansowania budowy boiska
sportowego przy GimnaĄum Gminnym atakże
budowy drogi asfaltowej w Dzigorzewie

Członkowie komisji i
pracownik obsługujący

Radę Gminy
wrzesień

4. Kontrola realizacji interpelacji i wniosków
zgłaszany ch ptzez Radnych oraz wniosków
zgłaszany ch pr ze z s ołtys ów

Członkowie komisji i
pracownik obsługujący

Radę Gminy
wrzesień

Kwartał IV
1 Opracowanie opinii o projekcie budZetu na rok 2016 CzłoŃowie komisji i

pracownik obsługujący
Radę Gminy

listopad
2. Kontrola i ocena stanu ręalizacji zadńwynikających

z gospodarowania odpadami na terenie gminy Sieradz
Członkowie komisji i

pracownik obsługujący
Radę Gminy
pńdziemlk

J. O c ena stanu fi nans ów publi c zny ch oruz zadłużęnia
fi nan s owe g o a także wpływ na r e alizację inwe stycj i
gminnych

Członkowie komisji i
pracownik obsługujący

Radę Gminy
grudzień

4. Kontrola realtzacji interpelacji i wniosków
zgłaszany ch przez Radnych oraz wniosków
zgłaszany ch pr zez s ołtys ó w

CzłoŃowie komisji i
pracownik obsługujący

Radę Gminy
grudzień


