
projekt U C H W A L A Nr XXIX.0006.^. 33,2013 
Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 1# grudnia 2013 r. 

w sprawie: zatwierdzenia p lanow pracy stalych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2014 rok. 

N a podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. 594 z pozn. zm.) , w zwiazku z § 108 ust. 1 Statutu Gminy Siennica, 
stanowia^cego zalacznik do uchwaly Nr IV/27/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 lutego 
2003 r. (Dz. Urz. W o j . Maz . Nr 98 , poz. 2441 z pozn. zm.) - Rada Gminy w Siennicy 
uchwala, co nast^puje: 

Zatwierdza sie plany pracy stalych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2014 rok w brzmieniu 
stanowia^cym zalaczniki nr 1-3 do niniejszej uchwary. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Przewodniczacemu Rady Gminy w Siennicy, 
Przewodniczacym poszczegolnych stalych komisji Rady Gminy w Siennicy. 

§1. 

§2. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 



Zalqcznik nr I 
do Uchwary Nr XXIX.0006. 233.2013 

Rady Gminy vv Siennicy z dn. 19.12.2013r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2014 rok 

L.p. Tematyka Term in 
realizacji 

Sposob 
realizacji Uwagi 

1 2 3 4 5 
1. Zaopiniowanic materialow na sesje takich jak: 

a) planowany zakres remontowy drog gminnych 
i powiatowych 

1 23 stycznia 
2014r. 

posiedzenie 

2. 

1. Kontrola dochodow i wydatkow w gospodarce 
. .smieciowej" za 2013r. 

2. Kontrola wydatkow z budzetu gminy zwiazanych 
z r6wnaniem dr6g gminnych za 2013r. 

3. Kontrola finansowania z imowego utrzymania 
drog gminnych (odsniezanie) za 2013r. (listopad. 
grudzien) i 2014r. (styczeh, luty). 

13 marca 
2014r. 

posiedzenie 

3. 
Zaopiniowanic materialow na sesje takich jak: 
a) sprawozdanie z dzialalnosei finansowej gminy za 

2013 r. 
b) absolutorium dla Wojta Gminy. 

30 kw ietnia 
2014r. 

posiedzenie 

4. , 

Zaopiniowanic materialow na sesje takich jak: 
a) ocena stanu be/pieczenstwa publicznego na 

terenie gminy Siennica. 
b) ocena funkejonowania OSP na terenie gminy 

Siennica za 2013r. 
c) realizacja wiosennego rownania dr6g. 
d) informacja o otrzymanych dotychczas srodkach 

pozabudzetowych oraz o mozliwosciach 
pozyskania do kohca 2014r. 

12 czerwea 
2014r. 

posiedzenie 

5. 

1. Zaopiniowanic materialow na sesje takich jak: 
a) sprawozdanie z realizacji budzetu 

gminy za I polrocze 2014r. 
b) realizacja biezacych zadari inwestyc\ jnych. 
2. Kontrola kosztow dowo/.u d/.ieci do szkol na 

terenie gminy i poza teren gminy w 2014r. (I-VI 
2014r.) 

3. Kontrola l lnansowa klubow sportowych za rok 
2013 -- rodzaje wydatkow i celowosc. 

4. Kontrola l lnansowa hali sportowej za 2012r. 

24 sierpnia 
2014r. 

posiedzenie 

6. 

1. Zaopiniowanie materialow na sesje takich jak: 
a) uchwalcnie podatkow i oplat lokalnych na 2014r. 
b) sprawozdanie z realizacji uchwal Rady Gminy za 

2014r. oraz uchwal dlugolalowych 
c) formy promocji Gminy z uwzglednieniem dzialah 

w ramach stowarzyszen, do ktorych gmina 
przynalezj 

2. Kontrola wydatkow zwiazanych z eksploatacja 
sprzetow (rowniarka. spxeharka) oraz saniochodow 
osobowych (l)aeia. bus) i autobusu szkolncuo. 

23 pazdziernika 
2014r. 

posiedzenie 



/alacznik nr 2 
do Uchwaty Nr XXIX.000.6233.2013 

Rad\ Gminy w Siennicy z dn. 19.12.2013r. 

Plan pracy Komisji Budzetu, Infrastruktury Komunalnej , 
Srodowiska i Rolnictwa 

na 2014 rok 
L.p. Tematyka Termin 

realizacji 
Sposob 

realizacji Uwagi 
1 2 3 4 5 

1 

1. Zaopiniowanic materialow na sesje 
Rady Gminy, takich jak: 

a) analiza pianowanych remontow drog 
gminnych i powiatowych. 

2. Przeglad d/.ialah oszczednosciowych 
wprowadzonych na terenie gminy. 

• 

23 stycznia 
2014r. posiedzenie 

2 

1. Zaopiniowanie materialow na sesje 
Rady Gminy, takich jak: 
a) analiza funkcjonowania urzadzen 

komunalnych istniejacych na terenie 
gminy (ujecia wody, sktadowisko 
odpadow oraz oczyszczalnia sciekow) 
z a r o k 2013 . 

b) omowienie realizacji rozbudowy 
wodociagow i kanalizacji na terenie 
Siennicy (I etap). 

2. Mozliwosci wykorzyslania gminnego 
skladowiska odpadow. 

13 marc a 
2014r. posiedzenie 

3 
Przeglad drog po sezonie z imowym oraz 
przeglad stanu sw ietlic i obiektow 
stanowiacych wlasnosc gminy. 

28 i 29 kwietnia 
2014r. 

lustracja 
w terenie 

4 

1. Zaopiniowanie materialow na sesje 
Rady Gminy, takich jak sprawozdanie z 
dzialalnosei llnansowej gminy za 2013r. 
2. Ocena stopnia realizacji inwestycji 
przewidzianych do wykonania w roku 
2014. 

08 maja 
2014r. posiedzenie 

5 

Zaopiniowanie materialow na sesje Rady 
Gminy. takich jak: 
a) realizacja wiosennego rownania drog 

gminnych. 
b) informacja o otrzymanych 

dotychczas srodkach 
pozabudzetowych oraz o 
mozliwosciach pozyskania do kohca 
2014 roku. 

12 czerwca 
2014r. posiedzenie 

6 

Zaopiniowanie materialow na sesje Rady 
G m i m . takich jak: 
a) sprawozdanie z realizacji budzetu 

gminy za 1 pohrocze 2014 roku. 
b) realizacja biezacych zadah 

inwestycyjnych na terenie gminy. 
c) informacja dyrektorow szkol o: 

- wynikach pracy w roku szkolnym 

21 sierpnia 
2014r. posiedzenie 



2013 2014. 
- planowancj organizacji szkol i 
przcdszkoli \v roku szkolnym 
2014/2015 

7 

Zaopiniowanic materialow na sesje Rady 
Qminy, takich jak: 
a) projektv podatkow i oplat lokalnych 

na 2015 rok. 
b) sprawozdanie / realizacji uchwal 

Rady Gminy za 2014 rok oraz 
uchwal dhigofalowych. 

e) formy promocji gminy z 
uwzglednieniem d/ ia lah. do ktorych 
gmina przynalezy. 

23 pazdziernika 
2014r. 

i 

posiedzenie 



Zatacznik nr 3 
do Uchwaly Nr XXIX.0006.233.2013 

Rady Gminy w Siennic) zdn. 19.12.2013r. 

Plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Bezpieczenstwa Publiczneg o na 2014 rok 

i . p . Tematyka Term in 
realizacji 

Sposob Uwagi 
realizacji 

1 2 3 4 5 
1. Zaopiniowanie materialow na sesje takich jak: 

planowany zakres rcmontowy drog gminnych 
i powiatowy eh. 

23 stycznia 
, 2014r. 

posiedzenie 

2. Zaopiniowanie materialow na sesje takich jak: 
a) analiza funkcjonowania urzadzeh komunalnych 

istniejacyeh na terenie gminv za 2013r. 
b) ocena stanu funkcjonowania stuzby zdrowia na 

terenie gminy (realizacja zadah statutowych przez 
SPZOZ w Siennicy w 2013r.) 

c) realizacja zadah statutowych przez G O P S w 2013r. 
d) funkejonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Siennicy w 2013r. 

13 marca 
2014r. 

posiedzenie 

3. Zaopiniowanie materialow na sesje takich jak 
sprawozdanie z dzialalnosei finansowej gminy za 
2013r. 

08 maja 
2014r. 

posiedzenie 

4. Zaopiniowanie materialow na sesje takich jak: 
a) ocena stanu bezpieczehstwa publicznego na terenie 

gminy Siennica. 
b) ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy 

Siennica za 2013r. 
c) realizacja wiosennego rownania drog 
d) informacja o otrzymanych dotychczas srodkach 

pozabudzetowych oraz o mozliwosciach 
pozyskania do kohca 2014r. 

12 czerwea 
2014r. 

posiedzenie 

5. Zaopiniowanie materialow na sesje takich jak: 
a) sprawozdanie z realizacji budzetu gminy za I 

polrocze 2014r. i realizacja biezacych zadah 
inwestycyjnych. 

b) informacja dyrektorow szkol o: 
- wynikach pracy w roku szkolnym 2013/2014 
- planowanej organizacji szkol i przedszkoli w roku 

szkolnym 2014/2015 
- rozwoj sportu na terenie gminy: funkejonowanie 

hali sportowej i dzialalnosc klubow sportowych 

21 sierpnia 
2014r. 

posiedzenie 

6. Stan przygotowania placowek osw iatowo-
wychowawczych na terenie gminy do pracy w roku 
szkolnym 2014/2015. 

29 sierpnia 
2014r. 

lustracja 

7. Zaopiniowanie materialow na sesje takich jak: 
a) uchwalenie podatkow i oplat lokalnych na 2015r. 
b) sprawozdanie z realizacji uchwal Rady Gminy za 

2014r. oraz uchwal dlugofalowych 
c) formy promocji Gminy z uwzglednieniem dzialah 

w ramach stowarzyszeh. do ktorych gmina 
przynalezy 

23 pazdziernika 
2014r. 

posiedzenie 


