
NA I-4211-20/2008 
 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 5 listopada 2008 r. 
 

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

toczy się postępowanie nadzorcze  
 
1.1.uchwała nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008 

r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 
      godz. 10.15   ref. W.Orłowski  
  
1.2.uchwała nr XXV/345/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 października 2008 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 
2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa 

      godz. 10.30   ref. W.Orłowski  
 
1.3.uchwała nr XXVIII/177/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 października 

2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia 
podatku od nieruchomości 

      godz. 10.45   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.4.uchwała nr XXV/212/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 

2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce 
Opolskie 

      godz. 11.15   ref. A.Talik  
 
1.5.uchwała nr XXVII/344/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. w 

sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 
      godz. 11.30   ref. A.Talik  
 
 

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

umarza się postępowanie nadzorcze  
 
2.1.uchwała nr XXVI/335/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków 
         ref. A.Talik  
 

 



3. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  
 
3.1. zarządzenie nr 0151/138/08 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 października 2008 r. w 

sprawie zmian budżetu na 2008 rok 
         ref. J.Bryczek  
 
 

4. Wybór przez Kolegium reprezentanta do Krajowej Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych.  

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.  
 
 
 
 

 


