UCHWAŁA NR XXVI/…/2017
RADY GMINY SIERADZ
z dnia … lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sieradz na
2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 56 Statutu Gminy Sieradz
przyjętego Uchwałą Nr IV/29/03 Rady Gminy Sieradz z dnia 10 lutego 2003 r. z późn. zm.,
uchwala się, co następuje:
§1. Uchwala się ramowe plany pracy stałych komisji Rady Gminy Sieradz na 2017 rok:
1) Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 1;
2) Komisji Gospodarczo- Finansowej, Infrastruktury i Rolnictwa stanowiący załącznik
Nr 2;
3) Komisji Samorządowej, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych stanowiący załącznik
Nr 3.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/…/2017
Rady Gminy Sieradz
z dnia … lutego 2017 r.

I
kwartał

Ocena kontrolna dotycząca budowy hydroforni w Rzechcie.
Działania kontrolne zlecone przez Radę Gminy i inne.

II
kwartał

Ocena kontrolna dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
Postawienie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Sieradz.
Działania kontrolne zlecone przez Radę Gminy i inne.

III
kwartał

Działania kontrolne zlecone przez Radę Gminy i inne.

IV
kwartał

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieradz na 2017 rok

Ocena kontrolna związana z zakresu zadań związanych z przyłączeniem się
mieszkańców do kanalizacji sanitarnej.
Działania kontrolne zlecone przez Radę Gminy i inne.
Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXVI/…/2017
Rady Gminy Sieradz
z dnia … lutego 2017 r.

Ramowy plan pracy Komisji Gospodarczo- Finansowej, Infrastruktury i Rolnictwa
na 2017r.

Lp.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Zakres rzeczowy zadań

Proponowany sposób
realizacji/ uczestnicy
Zadania wykonywane systematycznie zgodnie z kalendarzem pracy
Rady Gminy Sieradz
Przygotowywanie opinii o proponowanych
Dyskusja i głosowanie
projektach uchwał Rady Gminy
Przygotowywanie opinii o przedstawianych Komisji
Dyskusja i głosowanie
sprawozdaniach i informacjach
Przygotowywanie opinii o przedstawianych Komisji
Dyskusja i głosowanie
programach, strategiach i projektach
Zadania wykonywane okresowo lub okazjonalnie
Udział w spotkaniach, uroczystościach i imprezach
Udział dobrowolny
gminnych
wszystkich członków
Komisji lub delegowanie
członka Komisji
Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
Uczestnictwo w szkoleniu
zgodnie z indywidualną
deklaracją
Zorganizowanie wyjazdowych posiedzeń Komisji
II kwartał i III kwartał
lub wskazanego w jej ramach zespołu zgodnie z
Wszyscy członkowie
aktualnymi potrzebami
Komisji lub wybrane
zespoły
Wypracowywanie wniosków merytorycznych w
Opracowanie wniosku i
sprawach dotyczących spraw właściwych dla pracy
zaprezentowanie RG
Komisji do dyskusji na posiedzenia RG
Udział w spotkaniach będących efektem interwencji
Spotkania w terenie lub
mieszkańców
spotkania tematyczne
Konsultowanie z Dyrektorami jednostek
Zgodnie z kalendarzem
organizacyjnych gminy problemów związanych z ich
stałych i doraźnych prac
funkcjonowaniem, gospodarowaniem budżetem i
Komisji.
zasobami gminy pozostającymi w zarządzie tych
jednostek
Monitorowanie stanu dróg i mostów oraz
Przegląd informacji wójta na
wykorzystania sprzętu zakupionego na użytek ich
ten temat – raz na kwartał
właściwego utrzymania. Monitorowanie zimowego
utrzymania dróg i bieżących napraw i remontów.
Przygotowanie stanowiska na temat zmian
Do końca I kwartału i II
koniecznych do dokonania w budżecie gminy
kwartał
Sieradz w roku 2015.
Zorganizowanie posiedzenia poświęconego
Uwzględnienie w II kwartale
problemom rolnictwa w Gminie z udziałem
w planie posiedzenia

10.

11.
12.
13.

14.

zaproszonych gości (rolnicy, organizacje rolnicze,
WODR)
Zorganizowanie posiedzenia związanego ze
współpracą gminy z organizacjami pozarządowymi z
udziałem zaproszonych organizacji pozarządowych
– dyskusja diagnostyczna – ustalenie stanu
faktycznego i potrzeb.
Analiza funkcjonowania gospodarowania odpadami
– dyskusja i wnioski
Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej –
dyskusja i wnioski
Analiza stanu bezpieczeństwa w gminie –
zarządzanie kryzysowe, systemy informacji,
współpraca z policja, strażą pożarną, innymi
służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa.
Opracowanie koncepcji promocji gminy – materiały,
imprezy, inne elementy promocji.

III kwartał

IV kwartał
Raz na kwartał
I kwartał

II kwartał

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXVI/…/2017
Rady Gminy Sieradz
z dnia … lutego 2017 r.

Ramowy plan pracy Komisji Samorządowej, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych
na 2017 r.
I Kwartał 2017
Lp.

Temat

1. Przygotowywanie opinii o proponowanych
projektach Uchwał Rady Gminy.
2. Opiniowanie przedstawianych Komisji
sprawozdań i informacji.
3. Opiniowanie przedstawianych Komisji
programów, strategii i projektów.
4. Spotkanie z Wójtem Gminy i Przewodniczącym
Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia reformy
oświaty na terenie Gminy Sieradz
5. Uczestniczenie w uroczystościach, spotkaniach,
imprezach Gminnych.
6. Wspieranie podmiotów działających na terenie
Gminy Sieradz działających w zakresie
samorządności, oświaty, kultury, sportu i spraw
socjalnych.
7. Wypracowywanie wniosków formalnych na
posiedzenia Rady Gminy i ich prezentacja.
8. Udział w spotkaniach będących interwencją
mieszkańców w sprawach dotyczących
działalności Komisji.

Proponowany sposób
realizacji
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Przewodnicząca Komisji i
członkowie Komisji
Członkowie Komisji lub
delegowany członek Komisji
Współpraca, wsparcie,
pomoc w pozyskiwaniu
środków, podmiotów
wspierających
Członkowie Komisji
Wszyscy członkowie
Komisji lub delegowany jej
Członek

II Kwartał 2017
Lp.

Temat

Proponowany sposób
realizacji
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Przewodnicząca Komisji i
Członkowie Komisji

1. Przygotowywanie opinii o proponowanych
projektach Uchwał Rady Gminy
2. Opiniowanie przedstawianych Komisji
sprawozdań i informacji
3. Opiniowanie przedstawianych Komisji
programów, strategii i projektów
4. Posiedzenie komisji dotyczące problemów
pomocy społecznej, inne sprawy bieżące GOPS
przy Urzędzie Gminy
5. Spotkanie z Wójtem Gminy i Przewodniczącym
Przewodnicząca Komisji i
Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia reformy Członkowie Komisji
oświaty na terenie Gminy Sieradz
6. Uczestniczenie w uroczystościach, spotkaniach,
Członkowie Komisji lub
imprezach Gminnych
delegowany członek Komisji
7. Wspieranie podmiotów działających na terenie
Współpraca, wsparcie,
Gminy Sieradz działających w zakresie
pomoc w pozyskiwaniu

samorządności, oświaty, kultury, sportu i spraw
socjalnych
8. Wypracowywanie wniosków formalnych na
posiedzenia Rady Gminy i ich prezentacja
9. Udział w spotkaniach będących interwencją
mieszkańców w sprawach dotyczących
działalności Komisji
III Kwartał 2017
Temat

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

Przygotowywanie opinii o proponowanych
projektach Uchwał Rady Gminy
Opiniowanie przedstawianych Komisji
sprawozdań i informacji
Opiniowanie przedstawianych Komisji
programów, strategii i projektów
Spotkanie z Dyrektorami Szkół podlegających
Urzędowi Gminy – omówienie założeń i ich
realizacji na rok szkolny 2017/2018, sprawy
bieżące
Uczestniczenie w uroczystościach, spotkaniach,
imprezach Gminnych

6. Wspieranie podmiotów działających na terenie
Gminy Sieradz działających w zakresie
samorządności, oświaty, kultury, sportu i spraw
socjalnych
7. Wypracowywanie wniosków formalnych na
posiedzenia Rady Gminy i ich prezentacja
9 Udział w spotkaniach będących interwencją
mieszkańców w sprawach dotyczących
działalności Komisji
10. Spotkanie z przedstawicielami OSP
podlegających Urzędowi Gminy – omówienie
realizacji zadań na rok 2017, priorytety na rok
2018 , sprawy bieżące

środków, podmiotów
wspierających
Członkowie Komisji
Wszyscy członkowie
Komisji lub delegowany jej
Członek

Proponowany sposób
realizacji
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Przewodnicząca Komisji lub
delegowany Członek
Komisji
Członkowie Komisji lub
delegowany członek
Komisji
Współpraca, wsparcie,
pomoc w pozyskiwaniu
środków, podmiotów
wspierających
Członkowie Komisji
Wszyscy członkowie
Komisji lub delegowany jej
Członek
Przewodnicząca Komisji lub
delegowany Członek
Komisji

IV Kwartał 2017
Lp.
1.
2.
3.
4.

Temat
Przygotowywanie opinii o proponowanych
projektach Uchwał Rady Gminy
Opiniowanie przedstawianych Komisji
sprawozdań i informacji
Opiniowanie przedstawianych Komisji
programów, strategii i projektów
Uczestniczenie w uroczystościach, spotkaniach,
imprezach Gminnych

Proponowany sposób
realizacji
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Omówienie, dyskusja,
głosowanie
Członkowie Komisji lub
delegowany członek Komisji

5.

6.

7.

Wspieranie podmiotów działających na terenie
Gminy Sieradz działających w zakresie
samorządności, oświaty, kultury, sportu i spraw
socjalnych
Wypracowywanie wniosków formalnych na
posiedzenia Rady Gminy i ich prezentacja
Udział w spotkaniach będących interwencją
mieszkańców w sprawach dotyczących
działalności Komisji
Spotkanie z Dyrektorem Gminnej Biblioteki
publicznej w Charłupi Małej – omówienie
realizacji zadań na rok 2017, priorytety na rok
2018, sprawy bieżące

Współpraca, wsparcie,
pomoc w pozyskiwaniu
środków, podmiotów
wspierających
Członkowie Komisji
Wszyscy członkowie
Komisji lub delegowany jej
Członek
Przewodnicząca Komisji lub
delegowany Członek
Komisji

