
U C H W A Ł A Nr 11.0006..^...2014 
Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 29 grudnia 2014r. 

projekt 

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U . z 2013r. 594 z późn. zm.) w związku z § 108 ust. 1 Statutu Gminy Siennica, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/27/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 lutego 
2003 r. (Dz. Urz. Woj . Maz. Nr 98, poz. 2441 z późn. zm.) - Rada Gminy w Siennicy 
uchwala, co następuje: 

Zatwierdzić plany pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok w brzmieniu 
stanowiącym załączniki 1-3 do niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącym 
poszczególnych stałych komisji Rady Gminy w Siennicy. 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

AGNIES: USCINSKA 

Wą, S/137 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II.0006./Ć.2014 

Rady Gminy w Siennicy 
zdn. 29.12.2014r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2015 rok 

L.p. Tematyka Termin 
realizacji 

Sposób 
realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Zapoznanie się z jednostkami administracyjnymi 
podlegającymi pod Gminę i innymi obiektami 
komunalnymi wraz z analizą dróg. 

30 stycznia 
2015r. 

wszystkie 
komisje, 

posiedzenie 
objazdowe 

2 
Analiza terminowości rozpatrywania spraw 
zgłaszanych przez petentów i obiegu korespondencji 
w urzędzie gminy w Siennicy w 2014 roku. 

styczeń -
marzec 2015r. 

posiedzenie 

3 
Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak: 
a) planowany zakres remontowy dróg gminnych 

i powiatowych - analiza wydatków w 
przygotowanym budżecie na 2015 r. 

05 lutego 
2015r. 

posiedzenie 

4 

1. Kontrola dochodów i wydatków w gospodarce 
„śmieciowej" za 2014r. 

2. Kontrola wydatków z budżetu gminy związanych 
z równaniem dróg gminnych za 2014r. 

3. Kontrola finansowania zimowego utrzymania 
dróg gminnych za 2014r. (listopad, grudzień) i 
2015r. (styczeń, luty). 

12 marca 
2015r. 

posiedzenie 

5 
1. Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak: 

a) sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 
2014 r. 

b) analiza wydatków inwestycyjnych 
c) absolutorium dla Wójta Gminy. 

30 kwietnia 
2015r. 

posiedzenie 

6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak: 
a) ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na 

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

Siennica za 2014r. 
c) realizacja wiosennego równania dróg. 
d) informacja o otrzymanych dotychczas środkach 

pozabudżetowych oraz o możliwościach 
pozyskania do końca 2015r. 

11 czerwca 
2015r. 

posiedzenie 
wyjazd 
w teren 

odnośnie 
pkt b i c 

7 

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak: 
a) sprawozdanie z realizacji budżetu 

gminy za I półrocze 2015r. i realizacja bieżących 
zadań inwestycyjnych. 

2. Kontrola kosztów dowozu dzieci do szkół na 
terenie gminy i poza teren gminy w 2015r. (I-VI 
2015r.) 

3. Kontrola finansowa klubów sportowych za rok 
2014 - rodzaje wydatków i celowość. 

4. Kontrola finansowa hali sportowej i „Orlika" za 
2014r. oraz ich działalności. 

27 sierpnia 
2015r. 

posiedzenie 

ad. pkt 3 
i 4 

wyjście 
w teren 

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak: 
| a) uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2016r. 



8 

b) formy promocji Gminy z uwzględnieniem działań 
w ramach stowarzyszeń, do których gmina 
przynależy 

2. Kontrola wydatków związanych z eksploatacją 
sprzętów (równiarka, spycharka) oraz samochodów 
osobowych (Dacia, bus) i autobusu szkolnego. 

3. Analiza wniosków i kierunków działania 
propozycji budżetu na 2016 r. 

22 
października 

2015r. 
posiedzenie 

9 
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, 
takich jak: 
a) projekt WPF i budżetu Gminy na 2016r. 
b) projekt planu pracy Rady Gminy 

na2016r. 
c) opracowanie planów pracy Komisji 

Rady Gminy na rok 2016. 

14 grudnia 
2015 r. 

posiedzenie 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II.0006./Ć.2014 

Rady Gminy w Siennicy 
zdn. 29.12.2014r. 

Plan pracy Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, 
r 

Środowiska i Rolnictwa 
na 2015 rok 

L.p. Tematyka 
Termin 

realizacji 
Sposób 

realizacji 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 

Zapoznanie się z jednostkami 
administracyjnymi podlegającymi pod 
Gminę i innymi obiektami komunalnymi 
wraz z analizą dróg. 

30 stycznia 
2015r. 

wszystkie 
komisje, 

posiedzenie 
objazdowe 

2 

Analiza wydatków gminy za lata 2010-
2014 pod kątem poszukiwania możliwości 
zmniejszenia wydatków i określenia 
propozycji zmian w kierunkach działania 
gminy w następnych latach. 

styczeń -
październik 

2015r. 
posiedzenie 

3 

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję 
Rady Gminy, takich jak: 

a) analiza planowanych remontów dróg 
gminnych i powiatowych. 

2. Przegląd działań oszczędnościowych 
wprowadzonych na terenie gminy. 

5 lutego 
2015r. 

posiedzenie 

4 

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję 
Rady Gminy, takich jak: 
a) analiza funkcjonowania urządzeń 

komunalnych istniejących na terenie 
gminy (ujęcia wody, składowisko 
odpadów oraz oczyszczalnia ścieków) 
za rok 2014. 

b) omówienie realizacji rozbudowy 
wodociągów i kanalizacji na terenie 
Siennicy (III etap). 

2. Możliwości wykorzystania gminnego 
składowiska odpadów. 

12 marca 
2015r. 

posiedzenie 

5 
Przegląd dróg po sezonie zimowym oraz 
przegląd stanu świetlic i obiektów 
stanowiących własność gminy. 

20 i 21 kwietnia 
2015r. 

lustracja 
w terenie 

6 

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję 
Rady Gminy, takich jak sprawozdanie z 
działalności finansowej gminy za 2014r. 
2. Ocena stopnia realizacji inwestycji 
przewidzianych do wykonania w roku 
2015. 

28 kwietnia 
2015r. 

posiedzenie 

7 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 
Gminy, takich jak: 
a) realizacja wiosennego równania dróg 

gminnych. 

11 czerwca 
2015r. 

posiedzenie 



b) informacja o otrzymanych 
dotychczas środkach 
pozabudżetowych oraz o 
możliwościach pozyskania do końca 
2015 roku. 

8 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 
Gminy, takich jak: 
a) sprawozdanie z realizacji budżetu 

gminy za I półrocze 2015 roku. 
b) realizacja bieżących zadań 

inwestycyjnych na terenie gminy. 
c) informacja dyrektorów szkół o: 

- wynikach pracy w roku szkolnym 
2014/2015. 
- planowanej organizacji szkół i 
przedszkoli w roku szkolnym 
2015/2016 

27 sierpnia 
2015r. 

posiedzenie 

9 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 
Gminy, takich jak: 
a) projekty podatków i opłat lokalnych 

na 2016 rok. 
b) formy promocji gminy z 

uwzględnieniem działań, do których 
gmina przynależy. 

c) analiza wniosków i kierunków 
działania, propozycje budżetu na 
2016 rok 

22 października 
2015r. 

posiedzenie 

10 

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 
Gminy, takich jak: 
a) projekt WPF i budżetu Gminy na 
2016r. 
b) projekt planu pracy Rady Gminy 

na2016r. 
c) opracowanie planów pracy Komisji 

Rady Gminy na rok 2016. 

14 grudnia 
2015 r. 

posiedzenie 



Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr 11.0006X2014 

Rady Gminy w Siennicy 
zdn. 29.12.2014r. 

Plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Bezpieczeństwa Publicznego 

na 2015 rok 

L.p. Tematyka Termin 
realizacji 

Sposób 
realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Zapoznanie się z jednostkami administracyjnymi 
podlegającymi pod Gminę i innymi obiektami 
komunalnymi wraz z analizą dróg. 

30 stycznia 
2015r. 

wszystkie 
komisje, 

posiedzenie 
objazdowe 

2 
Analiza wydatków gminy za lata 2010-2014 pod 
kątem poszukiwania możliwości zmniejszenia 
wydatków i określenia propozycji zmian w kierunkach 
działania gminy w następnych latach. 

styczeń -
październik 

2015r. 
posiedzenie 

3 
Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak: 
planowany zakres remontowy dróg gminnych 
i powiatowych. 

5 lutego 
2015r. 

posiedzenie 

4 

Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak: 
a) analiza funkcjonowania urządzeń komunalnych 

istniejących na terenie gminy za 2014r. 
b) ocena stanu funkcjonowania służby zdrowia na 

terenie gminy (realizacja zadań statutowych przez 
SPZOZ w Siennicy w 2014r.) 

c) realizacja zadań statutowych przez GOPS w 2014r. 
d) funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Siennicy w 2014r. 

12 marca 
2015r. 

posiedzenie 

5 
Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak 
sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 
2014r. 

28 kwietnia 
2015r. 

posiedzenie 

6 
Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak: 
a) ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 

gminy Siennica. 
b) ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy 

Siennica za 2014r. 
c) realizacja wiosennego równania dróg 
d) informacja o otrzymanych dotychczas środkach 

pozabudżetowych oraz o możliwościach 
pozyskania do końca 2015r. 

11 czerwca 
2015r. 

posiedzenie 

7 
Stan przygotowania placówek oświatowo-
wychowawczych na terenie gminy do pracy w roku 
szkolnym 2015/2016. 

24 sierpnia 
2015r. 

lustracja 

8 
Zaopiniowanie materiałów na sesję takich jak: 
a) sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I 

półrocze 2015r. i realizacja bieżących zadań 
inwestycyjnych. 


