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UCHWAŁA Nr: &S°.Q&\..4& 2015 
Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 26 marca 2015r. 

w sprawie: przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na lata 2015-2018 
i wskazania kierunków działania Wójta Gminy Siennica na lata 2015-2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 594 z 2013r. z późniejszymi zmianami) oraz § 44 ust. 2 Statutu Gminy 
Siennica, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IW27/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 
lutego 2003r. z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 2441 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje 

1. Przyjmuje się „Ramowy program działania Rady Gminy w Siennicy na lata 2015-2018" w 
brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się „Kierunki działania Wójta Gminy Siennica na lata 2015-2018" w brzmieniu 
ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy 

§ 1 

§ 2 

Siennica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

r 



Załącznik nr 1 
do uchwały Nr !v'.CQK.2c?.2015 

Rady Gminy w Siennicy 
zdn. 26.03.2015r. 

RAMOWY PROGRAM DZIAŁANIA RADY GMINY W SIENNICY NA LATA 2015-2018 

L.p. Główne kierunki działania Zadania wynikające z kierunków działania 

1 Rozwój infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy 
Siennica 

- prowadzenie stałej, bieżącej analizy stanu technicznego 
dróg na terenie Gminy Siennica 
- określanie i systematyczne aktualizowanie planów 
remontowo-inwestycyjnych dotyczących infrastruktury 
drogowej 
- stały nadzór i kontrola jakości prowadzonych działań 
inwestycyjnych 
- podejmowanie stosownych uchwał 

2 Rozwój sieci kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Siennica 

- analiza i aktualizacja koncepcji rozwoju kanalizacji na 
terenie gminy 
- podejmowanie stosownych uchwał 

3 Gazyfikacja terenu Gminy 
Siennica 

- współpraca z Urzędem Gminy przy prowadzeniu kampanii 
informacyjnej dla mieszkańców Gminy 
- współpraca przy organizowaniu spotkań informacyjnych 

4 Zmiana miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Siennica 

- analiza konieczności zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy 
- analiza wniosków składanych przez mieszkańców 
- podejmowanie stosownych uchwał 

5 Poprawa komunikacji 
pomiędzy Radą Gminy a 
mieszkańcami 

- systematyczne upowszechnianie bieżących informacji o 
działaniach Rady Gminy 
- publikowanie bieżących informacji o działaniach 
podejmowanych na terenie Gminy w formie przejrzystej i 
czytelnej dla społeczeństwa Gminy 
- zapewnienie możliwości kontaktu z Radnymi 
- pełnienie dyżurów przez Przewodniczącego Rady Gminy 
w celu przyjmowania interesantów 
- sporządzanie i przedstawianie sprawozdań z działalności 
Rady Gminy 
- systematyczne organizowanie przez radnych spotkań 
informacyjnych z mieszkańcami ich obwodów 



6 Rozwój rekreacji na terenie 
Gminy Siennica 

- wspieranie inicjatyw płynących od mieszkańców 
- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w kierunku rozwoju 
rekreacji 
- poszukiwanie i pozyskiwanie środków na rozwój rekreacji 
- podejmowanie działań inwestycyjnych z wykorzystaniem 
pozyskanych środków zewnętrznych 
- podejmowanie stosownych uchwał 

7 Rozwój kultury na terenie 
Gminy Siennica 

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz ze 
stowarzyszeniami z terenu gminy w celu rozszerzenia 
działalności kulturalnej 
- nawiązywanie kontaktów z innymi gminami w celu 
rozszerzenia działalności kulturalnej 

8 Reorganizacja jednostek 
oświatowych na terenie 
Gminy Siennica 

- analiza funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie 
Gminy Siennica 
- analiza struktury organizacyjnej i wydatków bieżących w 
placówkach oświatowych podlegających Gminie Siennica 
- podejmowanie działań reorganizacyjnych wpływających 
na poprawę funkcjonowania jednostek oświatowych z 
uwzględnieniem warunków społeczno-ekonomicznych 
- podejmowanie stosownych uchwał 

9 Wdrażanie działań 
oszczędnościowych 
i proekologicznych 

- analiza wydatków gminy w celu uzyskania oszczędności i 
określenia propozycji zmian 
- analiza kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych 
gminy w celu poszukiwania oszczędności 
- propagowanie ekologicznych i ekonomicznych systemów 
ogrzewania 
-zmiana ulicznego systemu oświetleniowego na 
energooszczędne na terenie Gminy Siennica 

kontrolowanie jakości prowadzonych działań 
inwestycyjnych w celu ograniczenia wydatków na 
poprawianie i usuwanie usterek 
- podejmowanie stosownych uchwał 

10 Rozwój przedsiębiorczości na 
terenie Gminy Siennica 

- wspieranie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
- wspieranie działań wpływających na wzrost zatrudnienia 
na terenie gminy 

analiza zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy w 
celu przygotowania atrakcyjnych uwarunkowań dla 
przedsiębiorców 
- podejmowanie działań wpływających na rozwój 
infrastruktury technicznej na terenie Gminy Siennica 
- podejmowanie działań zachęcających do inwestowania 
na terenie gminy Siennica 
- podejmowanie stosownych uchwał 



11 Wspieranie rozwoju rolnictwa 
na terenie Gminy Siennica 

- współpraca z kołami łowieckimi dotycząca usuwania i 
ograniczania szkód spowodowanych działaniami zwierzyny 
łownej 

promowanie produkcji ekologicznej żywności i 
ekologicznego przetwórstwa na terenie gminy 

12 Pozyskiwanie zewnętrznych 
środków dofinansowania 
działań inwestycyjnych 
prowadzonych na terenie 
Gminy Siennica 

poszukiwanie i analiza dostępnych programów 
umożliwiających uzyskanie dofinansowania na potrzeby 
związane z rozwojem Gminy Siennica 
- podejmowanie stosownych uchwał 

13 Promocja Gminy Siennica promowanie walorów krajobrazowych i atrakcji 
turystycznych naszej gminy 
- popularyzowanie historii i dokonań poprzednich pokoleń 
- wspieranie działań podejmowanych przez jednostki 
organizacyjne i kluby sportowe z terenu naszej gminy 
- zapewnienie środków w budżecie na działalność 
jednostek organizacyjnych i klubów sportowych z terenu 
naszej gminy 



Załącznik nr 2 
do uchwały Nr Bf-.Wft.4S.2015 

Rady Gminy w Siennicy 
zdn. 26.03.2015r. 

KIERUNKI DZIAŁANIA WÓJTA GMINY SIENNICA NA LATA 2015-2018 

L.p. Główne kierunki działania Zadania wynikające z kierunków działania 

1 Rozwój infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy 
Siennica 

- inicjowanie działań wynikających z bieżącej analizy stanu 
technicznego dróg na terenie Gminy Siennica 
- określanie i systematyczne aktualizowanie planów 
remontowo-inwestycyjnych dotyczących infrastruktury 
drogowej 
- podejmowanie działań w celu wykonywania dokumentacji 
projektowej dla inwestycji drogowych 
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje 
związane z infrastrukturą drogową 
- zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi działaniami 
inwestycyjnymi 
- podejmowanie działań w celu szybkiego wykonywania 
nagłych i niezbędnych prac drogowych 
- utrzymywanie stałej współpracy z zarządcami dróg 
powiatowych i wojewódzkich 
- realizacja stosownych uchwał 

2 Rozwój sieci kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Siennica 

- przygotowywanie dokumentacji projektowej dla obszarów 
wytypowanych pod rozwój sieci kanalizacyjnej 
- określenie harmonogramu działań projektowych i 
wykonawczych 
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na wykonanie 
inwestycji 
- realizacja stosownych uchwał 

3 Gazyfikacja terenu Gminy 
Siennica 

- współpraca z lokalnym zakładem gazowniczym w celu 
uzyskania informacji związanych z gazyfikacją Gminy 
Siennica 

przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych 
- organizacja spotkań informacyjnych 
- pomoc w wyjaśnianiu mieszkańcom formalności 
związanych z gazyfikacją 
- inicjowanie działań mających na celu pozyskiwania 
środków zewnętrznych na modernizację systemów 
ogrzewania 

http://Bf-.Wft.4S.201


4 Zmiana miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Siennica 

- rozpowszechnianie informacji o przystąpieniu do zmian i o 
możliwości składania wniosków 
- wybór wykonawców i określenie harmonogramu działań 
- analiza wniosków składanych przez mieszkańców 
- nadzór nad prowadzonymi pracami 
- realizacja stosownych uchwał 

5 Poprawa komunikacji 
pomiędzy Urzędem Gminy a 
mieszkańcami 

- systematyczne upowszechnianie bieżących informacji o 
działaniach Wójta 
- sporządzanie i przedstawianie sprawozdań z bieżącej 
działalności 
- organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami 

6 Rozwój rekreacji na terenie 
Gminy Siennica 

- wspieranie inicjatyw płynących od mieszkańców 
- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w kierunku rozwoju 
rekreacji 
- poszukiwanie i pozyskiwanie środków na rozwój rekreacji 
- podejmowanie działań inwestycyjnych z wykorzystaniem 
pozyskanych środków zewnętrznych 
- realizacja stosownych uchwał 

7 Rozwój kultury na terenie 
Gminy Siennica 

- inicjowanie działań wśród jednostek organizacyjnych 
gminy oraz wśród stowarzyszeń z terenu gminy w celu 
rozszerzenia działalności kulturalnej 
- nawiązywanie współpracy kulturalnej z innych gminami 

8 Reorganizacja jednostek 
oświatowych na terenie 
Gminy Siennica 

- podejmowanie działań reorganizacyjnych wpływających 
na poprawę funkcjonowania jednostek oświatowych z 
uwzględnieniem warunków społeczno-ekonomicznycn 
- realizacja stosownych uchwał 

9 Wdrażanie działań 
oszczęd nościowych 
i proekologicznych 

- przestrzeganie i konsekwentna realizacja zapisów z 
uchwały dotyczącej tzw. „ustawy śmieciowej" 
- analiza wydatków gminy w celu uzyskania oszczędności i 
określenia propozycji zmian 
- analiza kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych 
gminy w celu poszukiwania oszczędności 
- propagowanie ekologicznych i ekonomicznych systemów 
ogrzewania 
- podejmowanie działań w celu zmiany ulicznego systemu 
oświetleniowego na energooszczędne na terenie Gminy 
Siennica 
- kontrolowanie i wykrywanie nielegalnych ujęć i podłączeń 
wodno-kanalizacyjnych 

kontrolowanie jakości prowadzonych działań 
inwestycyjnych w celu ograniczenia wydatków na 
poprawianie i usuwanie usterek 
- realizacja stosownych uchwał 



10 Rozwój przedsiębiorczości na 
terenie Gminy Siennica 

- inicjowanie działań wspierających rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 
- wspieranie działań wpływających na wzrost zatrudnienia 
na terenie gminy 
- podejmowanie działań wpływających zachęcająco na 
rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy 

podejmowanie działań wpływających na rozwój 
infrastruktury technicznej na terenie Gminy Siennica 
- podejmowanie działań zachęcających do inwestowania 
na terenie gminy Siennica 
- realizacja stosownych uchwał 

11 Wspieranie rozwoju rolnictwa 
na terenie Gminy Siennica 

- organizowanie pomocy w wypełnianiu wniosków 
dotyczących dopłat unijnych 
- współpraca z kołami łowieckimi dotycząca usuwania i 
ograniczania szkód spowodowanych działaniami zwierzyny 
łownej 
- prowadzenie działań zapewniających modernizację 
infrastruktury drogowej umożliwiającej dojazdy do działek 
rolnych 
- zapewnienie konsultacji przy tworzeniu nowych obszarów 
chronionego krajobrazu na terenie gminy 

promowanie produkcji ekologicznej żywności i 
ekologicznego przetwórstwa na terenie gminy 

12 Pozyskiwanie zewnętrznych 
środków dofinansowania 
działań inwestycyjnych 
prowadzonych na terenie 
Gminy Siennica 

poszukiwanie i analiza dostępnych programów 
umożliwiających uzyskanie dofinansowania na potrzeby 
związane z rozwojem Gminy Siennica 
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków 
unijnych jak i innych programów finansowych 
- wspieranie lokalnych inicjatyw z terenu naszej gminy w 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych w roli partnera 
wspierającego 
- realizacja stosownych uchwał 

13 Promocja Gminy Siennica 
- inicjowanie i wspieranie działań promujących walory 
krajobrazowe i atrakcje turystyczne naszej gminy 
- popularyzowanie historii i dokonań poprzednich pokoleń 
- rozpowszechnianie informacji o osiągnięciach sportowych 
i naukowych naszych mieszkańców 
- wspieranie działań podejmowanych przez jednostki 
organizacyjne i kluby sportowe z terenu naszej gminy 
- podejmowanie działań zachęcających do zamieszkania i 
zameldowania się na terenie Gminy Siennica 
- podejmowanie działań zachęcających do zapisywania i 
uczęszczania dzieci do przedszkoli i szkół na terenie 
Gminy Siennica 


