
NA I-4211-22/2013 

 

 
PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 26 listopada 2013 r. 

 
 

       

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1.   uchwała nr XXXII/204/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2013 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez 

Powiat Strzelecki pn. Rozbudowa z przebudową wraz z budową chodnika  

i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – Centawa Etap II, odcinek 1. 

   godz. 10.15   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.2.    uchwała nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r.  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego 

na 2014 r. 

   godz. 10.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.3.   uchwała nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 października  

2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r. 

    godz. 10.45   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.4.   uchwała nr XXXIII/241/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 października  

2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/169/2012 Rady Gminy Łambinowice  

z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2013-2016. 

   godz. 10.45   ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

1.5.   uchwała nr XXXIII/239/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 października  

2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. 

   godz. 10.45   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.6.   uchwała nr XXXIII/240/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. 

w sprawie zmiany budżetu. 

   godz. 11.30   ref. Arkadiusz Talik 

 

1.7.   uchwała nr XXXIII/241/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata  

2013-2016. 

   godz. 11.30   ref. Arkadiusz Talik 

 

1.8.  uchwała nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 września 2013 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

   godz. 11.30   ref. Arkadiusz Talik 



1.9.  uchwała nr XXXIII/172/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 31 października 2013 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  

2014 rok. 

   godz. 12.15   ref. Wojciech Orłowski 

 

1.10. uchwała nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października  

2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

   godz. 12.30   ref. Grzegorz Czarnocki 

 

2. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych. 

 

2.1. uchwała nr XXVII.298.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.    

       ref. Wojciech Orłowski 

 

3. Sprawa właściwości rzeczowej organu do badania uchwały Rady Gminy w Murowie  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta. 

         ref. Jan Uksik 

 

4. Przyjęcie list uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w których  

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 
 

 

 
  

 


