
UCHWAŁA NR V/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2015 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 22 ust. 2 Regulaminu Rady 
Miejskiej w Sieradzu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/340/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 
26 listopada 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Sieradza (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 384, poz. 3369) uchwala 
się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2015 rok, zgodnie z załącznikami od nr 

1 do nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/2015

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan pracy na rok 2015

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu

Termin realizacji Treść
I półrocze 1. Analiza kosztów i efektów wynikających z zadań realizowanych w latach 2014 przez 

Urząd Miasta Sieradza w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
2. Kontrola wykorzystania środków będących w dyspozycji Miejskiej Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.
3. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy i wypracowanie wniosku 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza
- przeprowadzenie analizy:
1) wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2014 rok,
- kontrola wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Sieradza na podróże służbowe 
(krajowe i zagraniczne) za 2014 r.
- analiza kosztów związanych z przyznawaniem i rozliczaniem ryczałtów na prywatne 
samochody pracowników Urzędu Miasta Sieradza w 2014
2) wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta 
Sieradza.
3) kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Sieradza i realizacji zaleceń.

II półrocze 1. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r. ze szczególnym 
uwzględnieniem realizacji inwestycji.
2. Windykacja podatków i opłat – działania podejmowane przez Urząd Miasta Sieradza.
3. Wynajem dzierżawa, sprzedaż majątku gminnego – zasobów komunalnych mieszkań, 
nieruchomości gruntowych pod kątem aktualności przyjętych zasad.

Tematy stałe 1.  Kontrolowanie działalności Prezydenta i jednostek organizacyjnych.
2. Kontrolowanie realizacji zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu
3. Kontrolowanie prawidłowego i celowego wykorzystania zaciągniętych przez Miasto 
kredytów, pożyczek, poręczeń
4. Opiniowanie wszystkich projektów uchwał przedkładanych Radzie w zakresie formy 
opracowania, a także ich merytorycznej treści
5. Inicjowanie uchwał w każdej sprawie będącej przedmiotem działania Rady.
6. Rozpatrywanie skarg
7. Rozpatrywanie spraw wniesionych do Komisji Rewizyjnej.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/26/2015

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan pracy na rok 2015

Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sieradzu

Termin realizacji Treść
I półrocze 1. Zapoznanie się z założeniami Strategi Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2015-2017, 

w zakresie zadań realizowanych na terenie miasta Sieradza - wypracowanie propozycji 
uwzględnienia zadań ważnych dla rozwoju miasta.
2. Podjęcie prac związanych ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
3. Zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania środków unijnych w nowej
perspektywie finansowej 2014- 2020.

II półrocze 1.  Ocena poziomu przyszłych dochodów i wydatków wraz z ich strukturą, wyników 
finansowych i poziomu zadłużenia zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Sieradza w latach 2015-2023.
2. Wypracowanie propozycji możliwych do zrealizowania zadań ze środków unijnych 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Analiza stanu własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta.
4. Zapoznanie się z propozycją budżetu miasta Sieradza na rok 2016.

Tematy stałe 1.  Analiza i opiniowanie projektów uchwał związanych z zakresem prac komisji,
w tym :
- wykonania budżetu miasta Sieradza za 2014 rok, oraz za I półrocze 2015 roku;
- realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 r.;
- zmian w budżecie miasta;
- wyników finansowych jednostek organizacyjnych miasta i spółek komunalnych;
- umorzeń  należności samorządu terytorialnego;
- zaciągania pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych.
2. Inicjowanie uchwał w każdej sprawie będącej przedmiotem działania komisji (założenia 
do budżetu obywatelskiego).
3. Rozpatrywanie spraw wniesionych.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/26/2015

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan pracy na rok 2015

Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Sieradzu

Termin realizacji Treść
I półrocze 1. Przebieg działań rewitalizacyjnych na terenie Starego Miasta - wizja lokalna.

2. Działania podejmowane w celu wykazania tzw. efektu ekologicznego  przy realizacji  
projektu "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu".
3. Strategia rozwoju miasta Sieradza - plany inwestycyjne.

II półrocze 1. Informacja nt. przebiegu działań związanych z przystosowaniem budynku przy  ul. 
Wojska Polskiego na potrzeby mieszkaniowe.
2. Stan i określenie własności dróg przebiegających przez miasto Sieradz.

Tematy stałe 1. Przeprowadzanie wizytacji dla bezpośredniego zbadania spraw strategicznych dla
rozwoju miasta Sieradza.
2. Opiniowanie i analiza projektów uchwał związanych z zakresem prac komisji.
3. Rozpatrywanie skarg.
4. Rozpatrywanie spraw wniesionych.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/26/2015

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan pracy na rok 2015

Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sieradzu

Termin realizacji Treść
I półrocze 1. Informacja o stanie ładu i porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta 

Sieradza za rok 2014.
2. Funkcjonowanie i zadania realizowane przez Straż Miejską w Sieradzu - wizja lokalna.
3. Analiza barier architektonicznych w mieście pod kątem osób poruszających się na wózkach.

II półrocze 1. Analiza stanu technicznego budynków socjalnych - zapotrzebowanie na budownictwo 
socjalne w mieście.
2.Funkcjonowanie i zadania Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sieradzu - pomoc 
psychologiczna i terapeutyczna rodzinom dotkniętym przemocą.
3. Formy pomocy rodzinie stosowane przez miasto  Sieradz.
4. Analiza kosztów i realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt.

Tematy stałe 1. Opiniowanie wniosków w zakresie kwalifikowania osób (rodzin) do przydziału lokali 
z zasobów komunalnych.
2. Przeprowadzanie kontroli i wizytacji dla bezpośredniego zbadania spraw stanowiących 
przedmiot działania Komisji.
3. Formułowanie opinii i wniosków w zakresie spraw zgłaszanych Komisji.
4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał przedkładanych Komisji z zakresu przedmiotu jej 
działania.
5.Rozpatrywanie skarg.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/26/2015

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan pracy na rok 2015

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Sieradzu

Termin realizacji Treść
I półrocze 1. Analiza stanu funkcjonowania sportu w Sieradzu (obiekty sportowe, dostępność sportu - 

bazy sportowej, dyspozycyjność obiektów, możliwość aktywnego wypoczynku na terenie 
Sieradza (budowa siłowni napowietrznej, ściany wspinaczkowej).
2. Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem MOSiR - wizja lokalna; plan rozwoju 
i dalszego funkcjonowania placówki (utwardzenie alejek w parku im. Adama Mickiewicza, 
zagospodarowanie i uporządkowanie trzeciego tzw. „boiska na oponach").
3. Zapoznanie się ze sposobem wykorzystania środków przeznaczonych na propagowanie 
i rozwój sportu w mieście. Działalność klubów sportowych- zasady finansowania.

II półrocze 1. Analiza stanu organizacji przedszkoli i szkół w Sieradzu - wizytacja w wybranych 
placówkach oświatowych.
2. Zapoznanie się ze sposobem wykorzystania środków przeznaczonych na propagowanie 
i rozwój sportu w mieście. Działalność klubów sportowych - zasady finansowania.
3. Analiza regulaminu przyznawania nagród dla sportowców.

Tematy stałe 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał przedkładanych Komisji z zakresu przedmiotu 
jej działania.
2. Formułowanie opinii i wniosków w zakresie spraw zgłaszanych Komisji.
3.Rozpatrywanie spraw wniesionych.
4. Rozpatrywanie skarg.
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