
UCHWALA NR XIIl72/04
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 24 marca 2004 roku

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Regnów na 2004 rok

Na podstawie art.20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 i z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806) Rada Gminy Regnów
uchwala, co nastepuje:

§ l. Ustala sie plan pracy Rady Gminy Regnów na 2004 rok.

§ 2. Plan pracy Rady Gminy stanowi zalacznik do uchwaly.

-§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od 01 stycznia
2004 roku.

--------



Zalacznik do uchwaly nr XIIl67/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 24 marca 2004 roku

PLAN gR_AC)' RADY GMINY REGNÓW
NA ROK 2004

TERMIN SESJI TEMAT SESJI
od 01.01.2004 - zatwierdzenie planu pracy stalych komisji Rady Gminy na 2004 rok,
do 31.03.2004

od 01.04.2004
do 30.06.2004

od 01.07.2003
do 30.09.2003

od 01.10.2004
do 31.12.2004

- uchwalenie budzetu gminy na 2004 rok,
-przyjecie sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 rok zaopiniowanego
przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi,

-glosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

-analiza WYnikówoceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gmmy,

'" przyjecie sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w roku 2003

- sprawozdanie z wykonania budzetu za I pólrocze 2004 roku,

-informacja o stanie srodowiska na terenie gminy Regnów,

-informacja o przygotowaniu do nowego roku szkolnego 2004/2005

-informacja o stanie bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie gminy
Regnów
-przyjecie projektu budzetu na przyszly rok wraz z informacja o stanie mienia
komunalnego,

-okreslenie wysokosci stawek podatkowych obowiazujacych na terenie gminy
w 2005 roku (podatek od nieruchomosci, od srodków transportowych, od
posiadania psów).

RADA GMINY w miare potrzeb moze dokonywac zmian i uzupelnien w planie
pracy.

PRZEWODNICZACY
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