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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 12 grudnia 2007 r. 
 
 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1.uchwała nr XIV/74/2007 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2007 r. w 

sprawie ustalenia na terenie gminy Głogówek stawek podatku od środków 

transportowych oraz zwolnień z tego podatku  

      godz. 10.00   ref. J.Uksik  

 

 

1.2.uchwała nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 listopada 2007 r. w 

sprawie określenia wysokości składek podatku od środków transportowych i zwolnień 

w tym podatku na 2008 r. 

      godz. 10.15   ref. J.Uksik  

 

 

1.3.uchwała nr XV/85/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla 

przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Izbicko 

      godz. 10.30   ref. G.Czarnocki  

 

 

1.4.uchwała nr XIII/72/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 października 2007 r. w sprawie 

trybu udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom niezliczonym do sektora 

finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania 

publiczne gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 

      godz. 11.00   ref. G.Czarnocki  

 

 

1.5.uchwała nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w 

sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje na terenie gminy Dobrodzień 

      godz. 11.15   ref. W.Orłowski  
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1.6.uchwała nr XIII-88/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 listopada 2007 r. w 

sprawie podatku od środków transportowych 

 

      godz. 11.30   ref. A.Talik  

 

1.7.zarządzenie nr 91/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2007 r. w 

sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy na 2007 r. 

      godz. 11.45   ref. A.Talik  

 

 

1.8.uchwała nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w 

sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

      godz. 12.00   ref. A.Talik  

 

 

1.9.uchwała nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w 

sprawie podatku od środków transportowych 

      godz. 12.00   ref. A.Talik  

 

 

1.10. uchwała nr 190/2007 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 listopada 2007 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 

marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 r. 

      godz. 12.30   ref. A.Talik  

 

 

 

2. Zaopiniowanie kandydata na etatowego członka Kolegium wyłonionego w drodze 

konkursu.  

 

 

 

3. Sprawy różne.  

 


