
UCHWAŁA Nr XIX/ 143 /08 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 29 grudnia 2008r. 

 

 
 

 

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy  

                    na 2009 rok. 

 

 

 

 
  Na podstawie § 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 postanawia, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 
Zatwierdzić plany pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2009 rok w brzmieniu 

stanowiącym załączniki 1-3 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i przewodniczącym poszczególnych 

Komisji. 

 

 

 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                                      
 

       

 

 

 

         

 



                                                                                        Załącznik Nr 1 

            do Uchwały Nr XIX/143/08 

                 Rady Gminy w Siennicy 

                     z dnia 29.12.2008r. 

P L A N    P R A C Y  

Komisji Rewizyjnej 

na 2009 rok 

 

 

L.p. Tematyka Termin 

realizacji 

Sposób 

realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady Gminy, takich jak: 

a) ocena funkcjonowania oświaty 

gminnej od strony finansowej                 

i demograficznej oraz zamierzeń w 

zakresie organizacji sieci placówek 

oświatowych do 2014r. 

2. Rozpoznanie stanu dróg gminnych    

pod względem planowanych 

inwestycji. 

 

 

 

6 lutego 

2009r. 

 

 

posiedzenie 

 

 

 

 
wyjazd  

w teren 

 

 

2. 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady Gminy, takich jak: 

a) sprawozdanie z działalności 

finansowej Gminy za 2008r. 

b) absolutorium dla Wójta Gminy 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji     

Rewizyjnej. 

 

 

 

10 kwietnia 

2009r. 

 

 

posiedzenie 

 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 

Gminy, takich jak: 

a) informacja na temat stanu 

bezpieczeństwa publicznego                     

i ochrony przeciwpożarowej na 

terenie gminy Siennica 

 

 

 

22 maja 

2009r. 

 

 

posiedzenie 

 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję, takich 

jak: 

a) informacja o otrzymanych 

dotychczas środkach 

pozabudżetowych oraz o 

możliwościach pozyskania do końca 

2009r. 

b) funkcjonowanie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Siennicy 

 

 

 

18 czerwca 

2009r. 

 

 

posiedzenie 

 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 

Gminy, takich jak: 

a) analiza sprawozdania z realizacji 

budżetu gminy za I półrocze 2009r. 

b) analiza realizacji bieżących zadań 

inwestycyjnych 

 

 

 

14 sierpnia 

2009r. 

 

 

 

posiedzenie 

 

 



c) informacja dyrektorów placówek 

oświatowych o wynikach w 

nauczaniu  w roku szkolnym 

2008/2009 oraz o przygotowaniu 

budynków i organizacji nowego 

roku szkolnego 2009/2010  

 

6. 1. Analiza wydatków GOPS i realizacja 

zadań statutowych. 

2. Analiza wydatków klubów sportowych 

działających na terenie gminy i 

funkcjonowanie hali sportowej. 

3. Kontrola wydatków GKRPA. 

 

 

18 września 

2009r. 

wyjście do 

GOPS 

 

 

posiedzenie 

 

 

7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 

Gminy, takich jak: 

a) uchwalenie podatków i opłat 

lokalnych na 2010r. 

b) sprawozdanie z realizacji uchwał 

Rady Gminy za 2009r. oraz uchwał 

długofalowych. 

c) formy promocji Gminy z 

uwzględnieniem działań w ramach 

stowarzyszeń, do których gmina 

przynależy. 

 

 

 

5 listopada 

2009r. 

 

 

posiedzenie 

 

8. 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady Gminy, takich jak: 

a) uchwalenie budżetu Gminy na 

2010r. 

b) uchwalenie planu pracy Rady 

Gminy na 2010r. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji 

Rady Gminy na 2010r. 

 

 

 

17 grudnia 

2009r. 

 

 

posiedzenie 

 

 

                                                                                              
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

                                                                                          Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XIX/143/08 

                   Rady Gminy w Siennicy 

           z dnia 29.12.2008r. 

P L A N   P R A C Y 
                        Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, 
                                           Środowiska i Rolnictwa   
                                                     na 2009 rok  
L.p. Tematyka Termin 

realizacji 

Sposób 

realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
1. Rozpoznanie w terenie złożonych 

wniosków o zainstalowanie nowych lamp 

oświetlenia ulicznego. 

 

 

19 i 20 stycznia 

2009r. 

 

lustracja 

 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 

Gminy, takich jak: 

a) ocena funkcjonowania oświaty gminnej 

od strony finansowej                                       

i demograficznej oraz zamierzeń w 

zakresie organizacji sieci placówek 

oświatowych do 2014r. 

b) informacja na temat funkcjonowania 

urządzeń komunalnych istniejących na 

terenie gminy (SUW, oczyszczalnia 

ścieków, składowisko odpadów    

komunalnych) za 2008r. 

 

 

 

 

5 lutego 

2009r. 

 

 

 

posiedzenie 

 

3. 

 

Przegląd dróg po sezonie zimowym. 30 i 31 marca 

2009r. 

 

lustracja  

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 

Gminy, takich jak:  

a) sprawozdanie z działalności finansowej 

gminy za 2008 rok.  

 

 

9 kwietnia 

2009r. 

 

posiedzenie 

 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 

Gminy, takich jak: 

a) informacja na temat stanu 

bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy 

Siennica 

b) analiza mierzeń i planów pracy szkół            

i innych organizacji pod kątem letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

 

 

21 maja 

2009r. 

 

posiedzenie 

 

6. Przegląd dróg po wiosennym równaniu. 

 

9 czerwca  

2009r. 

lustracja  

7 . 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję, 

takich jak: 

c) informacja o otrzymanych dotychczas 

środkach pozabudżetowych oraz o 

możliwościach pozyskania do końca 

 

19 czerwca 

2009r. 

 

posiedzenie 

 

 

 

 



2009r. 

2.  Realizacja wiosennego równania dróg. 

 

 

8. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 

Gminy, takich jak: 

a) sprawozdanie z realizacji budżetu 

gminy za I półrocze 2009 r.  

b) informacji na temat realizacji 

bieżących zadań inwestycyjnych 

c) informacja dyrektorów placówek 

oświatowych o wynikach w nauczaniu  

w roku szkolnym 2008/2009 oraz o 

przygotowaniu budynków i organizacji 

nowego roku szkolnego 2009/2010 

 

 

 

14 sierpnia 

2008r. 

 

 

posiedzenie 

 

9. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 

Gminy takich jak: 

a) realizacja zadań statutowych przez 

GOPS 

b) rozwój sportu na terenie gminy 

 

 

17 września 

2009r. 

 

posiedzenie 

 

10. Przegląd wykonanych inwestycji oraz 

stanu świetlic wiejskich. 

19 października 

2009r. 

 

lustracja  

11. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 

Gminy, takich jak:  

a) projekty podatków i opłat lokalnych 

na 2010r. 

b) sprawozdanie z realizacji uchwał 

Rady Gminy za 2009r. oraz uchwał 

długofalowych 

c) formy promocji Gminy z 

uwzględnieniem działań w ramach 

stowarzyszeń, do których gmina 

przynależy 

 

 

 

6 listopada 

2008r. 

 

 

posiedzenie 

 

12. 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady  Gminy, takich jak: 

a) projekt budżetu gminy na rok 2010 

b) projekt planu pracy Rady Gminy na 

2010r. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji  

     na 2010r. 

 

 

 

18 grudnia 

2008r. 

 

 

posiedzenie 

 

                                                                                                           
                  

                                                                                        

 

 

 

 



 

                                                                                          Załącznik Nr 3 

                        do Uchwały Nr XIX/143/08 

                  Rady Gminy w Siennicy 

                      z dnia 29.12.2009r. 

 

P L A N   P R A C Y  

Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych 

 i Bezpieczeństwa Publicznego 

na 2009 rok 

 

 
L.p. Tematyka Termin 

realizacji 

Sposób 

realizacji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. 1. Informacja o wykonanych pracach 

remontowych w obiektach 

oświatowych w roku 2008 (rzeczowo 

i wartościowo, zarówno ze środków 

budżetu gminy i Rad Rodziców). 

2. Analiza wniosków dyrektorów 

placówek oświatowych w sprawie 

planowanych zadań remontowych         

na 2009r.                                          

Wydanie opinii w przedmiotowej 

sprawie. 

 

 

 

22 stycznia 

2009r. 

 

 

posiedzenie  

z ew. lustracją 

 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady Gminy, takich jak: 

c) ocena funkcjonowania oświaty 

gminnej od strony finansowej                 

i demograficznej oraz zamierzeń w 

zakresie organizacji sieci placówek 

oświatowych do 2014r. 

d) informacja na temat funkcjonowania 

urządzeń komunalnych istniejących 

na terenie gminy (SUW, 

oczyszczalnia ścieków, składowisko 

odpadów komunalnych) za 2008r. 

 

 

 

 

5 lutego 

2009r. 

 

 

 

posiedzenie 

 

3. Stan bezpieczeństwa dzieci w drodze  

do i ze szkoły (dzieci dowożone                    

i dochodzące). 

 

 

26 marca  

2009r. 

 

lustracja 

 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady Gminy, takich jak:  

b) ocena stanu funkcjonowania służby 

zdrowia na terenie gminy (realizacja 

zadań statutowych przez SPZOZ w 

Siennicy w 2008r.) 

c) realizacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

 

 

 

9 kwietnia 

2009r. 

 

 

 

posiedzenie 

 



Problemów Alkoholowych w 2008r. 

d) sprawozdanie z działalności 

finansowej gminy za 2008 rok.  

 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady Gminy, takich jak: 

a) ocena stanu bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy 

Siennica (m.in. stan dróg i 

funkcjonowanie oświetlenia 

ulicznego) 

b) ocena funkcjonowania OSP na 

terenie gminy Siennica 

c) analiza zamierzeń i planów pracy 

szkół i innych organizacji pod kątem 

letniego wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

 

 

 

 

21 maja  

2009r. 

 

 

 

posiedzenie 

 

6. Przygotowanie szkół do podjęcia nauki 

w klasie I przez dzieci 6-letnie oraz 

włączenie dzieci 5-letnich do oddziałów 

przedszkolnych.  

Skala problemu i rodzaj prac podjętych 

przez poszczególne szkoły. 

 

 

 

28 maja 

2009r. 

 

 

posiedzenie  

z ew. lustracją 

 

7. Zaopiniowanie materiałów na sesję, 

takich jak: 

d) informacja o otrzymanych 

dotychczas środkach 

pozabudżetowych oraz                            

o możliwościach pozyskania do 

końca 2009r. 

e) funkcjonowanie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Siennicy 

 

 

 

18 czerwca 

2009r. 

 

 

posiedzenie 

 

8. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady Gminy, takich jak: 

d) sprawozdanie z realizacji budżetu 

gminy za I półrocze 2009 r.  

e) informacja na temat realizacji 

bieżących zadań inwestycyjnych 

f) informacja dyrektorów szkół o 

wynikach pracy dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i 

administracyjno-gospodarczej w roku 

szkolnym 2008/2009 oraz o 

planowanej organizacji szkół i 

przedszkoli w roku szkolnym 

2009/2010 wraz z przygotowaniem 

obiektów oświatowych do 

rozpoczęcia pracy w nowym roku 

szkolnym  

 

 

 

13 sierpnia 

2008r. 

 

 

posiedzenie 

 

9. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady Gminy takich jak: 

c) realizacja zadań statutowych przez 

 

17 września 

2009r. 

 

posiedzenie 

 



GOPS ze szczególnym 

uwzględnieniem pomocy dzieciom i 

rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej 

d) rozwój sportu na terenie gminy  

     - funkcjonowanie hali sportowej 

     - działalność klubów sportowych 

 

10. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady Gminy, takich jak:  

d) projekty podatków i opłat lokalnych 

na 2010r. 

e) sprawozdanie z realizacji uchwał 

Rady Gminy za 2009r. oraz uchwał 

długofalowych 

f) formy promocji Gminy z 

uwzględnieniem działań w ramach 

stowarzyszeń, do których gmina 

przynależy 

 

 

 

5 listopada 

2008r. 

 

 

posiedzenie 

 

11. 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

Rady  Gminy, takich jak: 

c) projekt budżetu gminy na rok 2010 

d) uchwalenie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2010r. 

e) projekt planu pracy Rady Gminy na 

2010r. 

4. Opracowanie planu pracy Komisji  

     na 2010r. 

 

 

 

17 grudnia 

2008r. 

 

 

posiedzenie 

 

 

 

 

 

                                                                                                   


