UCHWAŁA NR XXI/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 2019
Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 45 ust. 2 uchwały Nr LVI/389/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4931) uchwala się co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 2019, stanowiące
załącznik 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 je treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
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Załącznik do uchwały Nr XXI/154/2020
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 18 lutego 2020 r.
Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 2019
Rada Miejska w Sieradzu działała na Sesjach (w 2019 roku odbyto 15 Sesji), a także za pośrednictwem Komisji,
które składają sprawozdania ze swej działalności.
Radni działali w siedmiu stałych Komisjach:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Komisje stałe
Komisja Rewizyjna
Komisj Budżetowa
Komisja Rozwoju
Komisja Społeczna
Komisja Oświaty
Komisja Kultury i Sportu
Komisja Skarg, wniosków i
petycji

Ilość posiedzeń
10
10
8
13
10
11
12

Ilość opinii
36
22
40
31
31
27
-

Ogółem Komisje odbyły 72 posiedzenia, na których wypracowano 187 opinii.
Opinie przede wszystkim dotyczyły projektów uchwał przedkładanych przez Prezydenta Miasta Sieradza na
sesje Rady Miejskiej w Sieradzu.
Opiniując, a następnie podejmując uchwały z zakresu budżetu Miasta Sieradza i jego zmian; Wieloletniej
Prognozy Finansowej; opłat i podatków lokalnych; rozwoju miasta; zapewnienia porządku i bezpieczeństwa
mieszkańców miasta; edukacji, kultury i sportu oraz spraw społecznych Radni wyznaczali kierunki działania
Prezydenta Miasta Sieradza w zakresie realizacji zadań własnych gminy sprawując jednocześnie nadzór nad ich
realizacją.
Stałe komisje Rady Miejskiej w Sieradzu zostały powołane uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia

29 listopada

2018 roku;

zmienione

uchwałą

Nr

III/18/2018

Rady

Miejskiej

w Sieradzu

z dnia 13 grudnia 2018 r., zmienione uchwałą Nr 34/V/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - pracowały w oparciu
o plany pracy przyjęte uchwałą Nr V/33/2019 Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 stycznia 2019 r.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sieradzu została powołana uchwałą Nr II/9/2018 Rady Miejskiej
w Sieradzu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego
w kadencji 2018 - 2023 z dnia 29 listopada 2018 r., zmieniona uchwałą Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 29 stycznia 2019 r. (rezygnację z pracy w Komisji zgłosili: Radna Pani Jolanta Pietrus, Rady Pan Witold
Kiełbasa, Radny Pan Mirosław Owczarek) pracowała w składzie Radny Pan Zbigniew Miśkiewicz, Radny Pan
Juliusz Góraj, Radny Pan Stanisław Kosatka, Radny Pan Zdzisław Mosiniak, Radny Pan Mirosław Antoni
Owczarek, Radny Pan Cezary Szydło, pod przewodnictwem Radnego Pana Andrzeja Czapnika.
Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy: na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę
dokonywanie kontroli działalności Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,
a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, informacji o stanie
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mienia Miasta oraz zaopiniowanie wykonania budżetu i przedstawienie Radzie stanowiska i wniosku w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.
W roku 2019 Komisja odbyła 10 posiedzeń, na których wypracowała 36 opinii.
Komisja opiniowała min. projekty uchwał dotyczące:
- ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023;
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Miasto Sieradz na rok 2019 na realizację projektu pn.
"Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami
technicznymi”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego;
- ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub
spółdzielni mieszkaniowej;
- wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty;
- udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
położonych na terenie miasta Sieradza;
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wypełniając postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej w Sieradzu
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza za 2018 r.
Komisja wypracowując stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza za
2018 r. przeanalizowała: sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sieradza, sprawozdanie finansowe,
informację o stanie mienia, sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu oraz zarządzeń
Prezydenta Miasta Sieradza, sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Sieradza.
Omówiła

sprawozdania jednostek budżetowych tj. Miejskiego Centrum Kultury w Sieradzu i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Sieradzu.
Zapoznała się ze stopniem realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
W ramach realizacji planu pracy odbyła posiedzenie wyjazdowe do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sieradzu.
Komisja rozpatrywała na bieżąco sprawy wniesione.
Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Sieradzu została powołana uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej
w Sieradzu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023, (zmieniona uchwałą Nr
V/34/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 stycznia 2019 r. - rezygnacja z pracy w komisji Radnego Pana
Mirosława Owczarka) pracowała w składzie: Radny Pan Andrzej Czapnik, Radny Pan Zdzisław Mosiniak,
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Radny Pan Ryszard Perka, Radny Pan Juliusz Góraj, Radny Pan Arkadiusz Góraj

pod przewodnictwem

Radnego Pana Zbigniewa Miśkiewicza.
Do podstawowych zadań Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sieradzu należą sprawy związane
z opiniowaniem projektu budżetu, nadzorem wykonania budżetu, zmianami w budżecie, wieloletnią prognozą
finansową, opłatami, podatkami lokalnymi, zaciąganiem kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, oraz
wykorzystaniem mienia gminnego.
Komisja w 2019 roku odbyła 10 posiedzeń, na których wypracowała 22 opinie dotyczące przedstawionych na
sesje przez Prezydenta Miasta Sieradza projektów uchwał do podjęcia przez Radę Miejską w Sieradzu.
Komisja opiniował min. uchwały dotyczące:
- zmian w budżecie miasta Sieradza oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- budowy boiska przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu;
- podwyższenia kapitału Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Sieradzu;
- wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
- zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy Powiatowi Sieradzkiemu na budowę drogi powiatowej przy ulicy
Widawskiej.
Opiniując projekty uchwał związanych z budżetem miasta i jego zmianami, realizacją i zmianamimi
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza, członkowie komisji zapoznali się ze strukturą dochodów,
przychodów, wydatków i rozchodów miasta oraz realizacją podejmowanych przez Prezydenta Miasta Sieradza
zadań bieżących i inwestycyjnych.
W ramach planu pracy na rok 2019 Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Sieradzu:
- zapoznała się z informacją dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych przez miasto Sieradz;
- oceniła wykonanie budżetu Miasta Sieradza oraz realizację zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok;
- analizowała działania w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego miasta Sieradza, szczególnie w kwestiach
zaległości w opłatach czynszowych oraz działaniach windykacyjnych;
- wypracowała ostateczną opinię dotyczącą projektu budżetu miasta Sieradza na rok 2020.
Komisja rozpatrywała na bieżąco sprawy wniesione.
Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Sieradzu została powołana uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej
w Sieradzu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023, pracowała w składzie: Radny
Pan Grzegorz Delida, Radny Pan Arkadiusz Góraj, Radna Pani Marzanna Kamola, Radny Pan Marcin Sośnicki,
pod przewodnictwem Radnego Pan Jacka Przybyłka.
Do podstawowych zadań Komisji Rozwoju należały sprawy związane min. z działaniami mającymi na
względzie politykę prorozwojową, inwestycyjną i mieszkaniową Miasta Sieradza.
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W roku 2019 Komisja odbyła 8 posiedzeń na których wypracowała 40 opinii.
Komisja opiniowała min. projekty uchwał dotyczące:
- projektu budżetu Miasta Sieradza na 2020 rok, uchwał zmieniających budżet w ciągu roku budżetowego, a także
uchwał i ich zmian dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie
miasta Sieradza;
- zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza;
- przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 32 w Sieradzu;
- wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty;
- udzielania dotacji ze środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na
terenie miasta Sieradza;
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych.
Komisja Rozwoju wnikliwie przeanalizowała

kwestię dotyczącą

miejskich pod budynkami mieszkalnymi. Przyjęła

wieczystego użytkowania gruntów

uchwałę w sprawie

ustalenia wysokości i warunków

udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub spółdzielni mieszkaniowej.
Podczas omawiania wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2019 roku Komisja zwróciła uwagę na
bardzo niski poziom wykonania budżetu po stronie dochodów z majątku. Efektem takiego stanu rzeczy były
zmiany w budżecie Miasta Sieradza po stronie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów.
Komisja spotkała

się i zapoznała z postulatami i wnioskami

przedstawicieli Sieradzkiego Alarmu

Smogowego.
Komisja Rozwoju opracowała i złożyła wnioski w zakresie zadań inwestycyjnych do budżetu Miasta Sieradza
na rok 2020.
Komisja rozpatrywała na bieżąco sprawy wniesione.
Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Sieradzu została powołana uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej
w Sieradzu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Pracowała w składzie: Radny
Pan Grzegorz Delida, Radny Pan Zbigniew Czarnecki, Radny Pan Arkadiusz Góraj, Radny Pan Mirosław
Antoni Owczarek pod przewodnictwem Radnego Pana Stanisława Kosatki.
Do podstawowych zadań Komisji Społecznej należały sprawy związane między innymi z kreowaniem
samorządowej polityki prorodzinnej, bezpieczeństwem, problematyką mieszkaniową, zdrowiem i opieką
społeczną.
W roku 2019 Komisja odbyła 13 posiedzeń, na których wypracowała 31 opinii.
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Komisja opiniowała min. projekty uchwał dotyczące:
- zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przyznanych pod
warunkiem zwrotu;
- określenia

szczegółowych

i specjalistyczne

usługi

warunków

opiekuńcze,

przyznawania

z wyłączeniem

i odpłatności

specjalistycznych

za

usług

usługi

opiekuńcze

opiekuńczych

dla

osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak
również tryb ich pobierania;
- ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub
spółdzielni mieszkaniowej;
- ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej;
- zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ”Pracuj u siebie! - edycja 2019”.
Realizując plan pracy członkowie Komisji Społecznej zapoznali się:
- w ramach komisji wyjazdowej z informacją roczną o wynikach pracy i działalności Straży Miejskiej w Sieradzu
oraz oceną stanu lokali socjalnych na terenie Miasta Sieradza;
- z profilaktycznymi programami zdrowotnymi finansowanymi przez samorząd miasta Sieradza na 2019 rok, oraz
informacją nt. realizacji kontraktów w 2018 r.;
- efektami prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
Komisja opiniowała min. programy:
- wieloletni program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023";
- „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto
Sieradz na rok 2019”;
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020;
- Współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Komisja rozpatrywała na bieżąco sprawy wniesione.
Komisja Oświaty Rady Miejskiej w Sieradzu została powołana uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej
w Sieradzu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023, (zmieniona uchwałą uchwałą Nr
III/18/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r., w skład Komisji wstąpili Radna Pani Jolanta
Pietrus, Radny Pan Mirosław Owczarek, Radny Pan Witold Kiełbasa) pracowała w składzie: Radny Pan Witold
Kiełbasa, Radny Pan Mirosław Owczarek, Radna Pani Jolanta Pietrus, Radna Pani Urszula Rozmarynowska,
Radna Pani Beata Jacyszyn, pod przewodnictwem Radnej Pani Magdaleny Słupińskiej.
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Do podstawowych zadań Komisji Oświaty należą sprawy związane z między innymi z działalnością
oświatowo - wychowawczą.
Komisja Oświaty w okresie sprawozdawczym odbyła 10 posiedzeń, na których wypracowała 31 opinii.
Komisja wniosła min. o:
- weryfikację wynagrodzeń pracowników obsługi w placówkach oświatowych;
- wskazanie miejsc na terenie miasta Sieradza, w których doszło do wypadków z udziałem pieszych za okres
ostatnich pięciu lat;
- przedstawienie informacji o realizacji zajęć wyrównawczych za pierwsze półrocze w roku szkolnym 2018/2019
oraz ilości wszystkich godzin edukacyjnych zgodnie z "Ramowym Planem Nauczania" za pierwsze półrocze w roku
szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych na terenie Miasta Sieradza.
Realizując plan pracy na 2019 rok Komisja Oświaty, odbyła posiedzenia wyjazdowe do: Szkoły Podstawowej
nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu. W ramach posiedzeń omawiano min. aktualną sytuację
placówek, problemy, potrzeby i sukcesy.
Komisja zaopiniowała min. projekty uchwał dotyczące:
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023;
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2019 na realizację projektu pn.
"Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami
technicznymi”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego;
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na lata 2019-2020 na realizację projektu
pn."Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej
nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej;
- ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gmine Miasto Sieradz oraz granic obwodów szkół
podstawowych prowadzonych przez gmine Miasto Sieradz;
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania
i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
Komisja rozpatrywała na bieżąco sprawy wniesione.
Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Sieradzu została powołana uchwałą Nr II/11/2018 Rady
Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania ustalenia przedmiotu działania oraz
składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023, pracowała w składzie:
Radny Pan Ryszard Perka, Radna Pani Marzanna Kamola, Radny Pan Andrzej Czapnik, Radny Pan Zbigniew
Czarnecki, Radny Pan Witold Kiełbasa, Radny Pan Mirosław Owczarek, pod przewodnictwem Radnego Pana
Mariusza Góry.
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Do

podstawowych

zadań

Komisji

Kultury

i Sportu

należą

sprawy

związane

między

innymi

z upowszechnianiem kultury i sztuki, nazewnictwem ulic i placów, upowszechnianiem kultury fizycznej,
turystyki, rekreacji wypoczynku, organizacją czasu wolnego.
W roku 2019 Komisja odbyła 11 posiedzeń, na których wypracowała 27 opinii.
Komisja zaopiniowała min. projekty uchwał dotyczące:
- nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu;
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2019 na realizację projektu pn.
„Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami
technicznymi”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego;
- udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
położonych na terenie miasta Sieradza.
Realizując plan pracy członkowie Komisji Kultury i Sportu zapoznali się:
- w ramach komisji wyjazdowej z oceną stanu technicznego obiektów MOSIR-u, informacją oraz analizą roczną
z działalności MOSIR Sieradz;
- z ofertą dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych;
- z analizą kierunków rozwoju sieradzkiego sportu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski o nadanie nazw ulic m.in. Bociania, Azaliowa, Malownicza,
Krajobrazowa, Zalesie.
Komisja rozpatrywała na bieżąco sprawy wniesione.
Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Sieradzu powołana uchwałą Nr II/10/2018 Rady
Miejskiej w Sieradzu

w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Sieradzu

i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023 z dnia 29 listopada 2018 roku, (zmieniona uchwałą Nr
XVII/125/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

rezygnację z pracy w Komisji złożył Radny Pan Zbigniew

Czarnecki), pracowała w składzie: Radny Pan Grzegorz Delida, Radny Pan Mariusz Góra, Radny Pan Juliusz
Góraj, Radny Pan Zbigniew Miśkiewicz, Radny Pan Mirosław Antoni Owczarek, Radna Pani Jolanta Pietrus,
Radna Pani Magdalena Słupińska, Radny Pan Cezary Szydło, pod przewodnictwem Radnego Pana Ryszarda
Perki.
W roku 2019 Komisja odbyła 12 posiedzeń.
Do podstawowych zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do
Rady skarg na działalność Prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych
przez obywateli.
W roku sprawozdawczym Komisja przeanalizowała i sporządziła projekty uchwał dotyczące dwóch petycji
(w

tym

jedną

pozostawiając

bez

rozpatrzenia

i jedną

uznając

za

bezzasadną

co

wykazano

w załącznikach będących integralną częścią uchwał), oraz 5 skarg (w tym jedną przekazując zgodnie
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z właściwością

i cztery uznając za bezzasadne co wykazano w załącznikach będących integralną częścią

uchwał).
Komisje wspólne obradowały na 12 posiedzeniach zwoływanych najczęściej przed sesjami Rady Miejskiej
w Sieradzu.
Komisje opiniowały min. projekty uchwał dotyczące:
- wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018 i 2019 r.;
- emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2019 na realizację projektu pn.
"Otwarte Strefy Aktywności w Sieradzu 2019”, ubiegającego się o współfinansowanie z Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA);
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu;
- uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza;
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto
Sieradz;
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014 - 2020";
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2020 na udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E ul.
Reymonta w Sieradzu";
- określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów, itp.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
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