
UCHWAŁA NR XXI/127 /17 
Rady Gminy Regnów 

z dnia 23 lutego 2017 roku 

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Regnów na 2017 rok 

Na podstawie art.20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 roku poz. 446, 1579 i 1948) w związku z § 14 ust.1 Statutu Gminy 
Regnów (Dz.Urz.Województwa Łódzkiego Nr 85, poz.770) Rada Gminy Regnów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan pracy Rady Gminy Regnów na 2017 rok. 

§ 2. Plan pracy Rady Gminy Regnów stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



TERMIN SESJI 

od 01.01.2017 
do 31.03.2017 

od 01.04.2017 
do 30.06.2017 

od 01.07.2017 
do 30.09.2017 

od 01.10.2017 
do 31.12.2017 

PLAN PRACY RADY GMINY REGNÓW 
NAROK2017 

TEMAT SESJI 

Załącznik do Uchwały 
Nr XXl/127/17 

Rady Gminy Regnów 
z dnia 23.02.2016 r. 

1) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki 1 Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 
2) uchwalenie „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych 

na terenie gminy Regnów" na 2017 rok; 
3) uchwalenie programu wspierania rodziny dla Gminy Regnów na lata 

2017-2019. 
4) przyjęcie sprawozdania z realizacji i działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku; 
5) przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Regnowie; 
6) przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z 

organizacjami pozarządowymi za rok 2016. 
7) przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wsp1eran1a 

rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

1) Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 
zaopiniowanego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi; 

2) głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; 
3) przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej wraz z oceną zasobów pomocy społecznej w roku 2016; 
4) informacja dyrektora Zespołu Szkół o wynikach nauczania 1 

osiągnięciach szkoły w roku szkolnym 2016/2017. 

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku; 
2) informacja o przygotowaniu do nowego roku szkolnego 2017 /2018; 
3) informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie 

Regnów. 

1) Określenie wysokości stawek podatkowych obowiązujących na terenie 
gminy w 2018 roku; 

2) propozycje do budżetu gminy na 2018 rok; 
3) informacja z analizy oświadczeń majątkowych; 
4) przyjęcie programu współpracy gminy Regnów z organizacjami 

pozarządowymi na 2018 rok; 
5) uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok; 
6) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021; 
7) uchwalenie ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych komisji 

rady na rok 2018. 

RADA Gminy w miarę potrzeb może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy 


