
NA I-4211-22/2008 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 3 grudnia 2008 r. 

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

toczy się postępowanie nadzorcze  
 
1.1.uchwała nr XXI/116/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 listopada 2008 r. w 

sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Domaszowice na 2009 r. 

      godz. 10.00   ref. W.Orłowski  
 
1.2.uchwała nr XXIII/180/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 listopada 2008 r. w 

sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
na terenie Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok 

      godz. 10.15   ref. J.Bryczek  
 
1.3.uchwała nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 października 2008 

r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
      godz. 10.30   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.4.uchwała nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 października 2008 

r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Otmuchów 

      godz. 10.30   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.5.uchwała nr XXXII/212/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/155/04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 

      godz. 11.00   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.6.uchwała nr XXIII/219/08 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na rynku krajowym 
      godz. 11.15   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.7.uchwała nr XXI/166/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 października 2008 r. w 

sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 
      godz. 11.30   ref. J.Uksik  
 
1.8.uchwała nr XXV/222/2008 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta 
      godz. 11.45   ref. J.Uksik  
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1.9.uchwała nr XXII/141/2008 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie opłaty targowej 

      godz. 12.00   ref. J.Uksik  
 
 
1.10. uchwała nr XXV/174/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2008 r. w 

sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków  

      godz. 12.15   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.11. uchwała nr XXV/175/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2008 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie 
i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z 
budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza 

      godz. 12.15   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.12. uchwała nr XXVII/191/2008 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 listopada 2008 r. w 

sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu  
      godz. 13.00   ref. A.Talik  
 
1.13. uchwała nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 15 października 2008 r. 

w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku 
Szkoły Podstawowej w Zębowicach i sposobu jej finansowania 

      godz. 13.15   ref. A.Talik  
 
1.14. uchwała nr XXII/140/08 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 

października 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2008 rok 

      godz. 13.30   ref. A.Talik  
 
1.15. uchwała nr XVIII/132/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok 
      godz. 13.45   ref. A.Talik  
 
1.16. uchwała uchwały nr XXVI/216/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

29 października 2008 r. w sprawie zmiany udzielenia pomocy finansowej na zadanie 
inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn.: „Przebudowa konstrukcji 
jezdni i chodnika drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów w 
miejscowości Strzelce Opolskie, ul. 1-go Maja” 

      godz. 14.00   ref. A.Talik  
 
1.17. uchwała nr XXIX/362/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 

r. w sprawie zmiany uchwały 
      godz. 14.15   ref. A.Talik  
 
1.18. uchwała nr XXIX/363/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 

r. w sprawie zmiany uchwały  
      godz. 14.15   ref. A.Talik  
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1.19. uchwała nr XXIX/364/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 
r. w sprawie zmiany uchwały 

      godz. 14.15  ref. A.Talik  
 
1.20. uchwała nr XXIX/365/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 

r. w sprawie zmiany uchwały  
      godz. 14.15  ref. A.Talik  
 
1.21. uchwała nr XXIX/366/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 

r. w sprawie zmiany uchwały  
      godz. 14.15  ref. A.Talik  
 
1.22. uchwała nr XXIX/367/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 

r. w sprawie zmiany uchwały  
      godz. 14.15  ref. A.Talik  
 
1.23. uchwała nr XXIX/368/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 

r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

      godz. 14.15  ref. A.Talik  
 
1.24. uchwała nr XXIX/369/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 

r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

      godz. 14.15  ref. A.Talik  
 
1.25. uchwała nr XXIX/370/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 

r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

      godz. 14.15  ref. A.Talik  
 
1.26. uchwała nr XXIX/371/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 

r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

      godz. 14.15  ref. A.Talik  
 
1.27. uchwała nr XXV/169/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 
      godz. 14.30  ref. A.Talik  

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

umarza się postępowanie nadzorcze  
 
2.1.uchwała nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 

zmiany budżetu na rok 2008 
        ref. K.Stelmaszczyk  
  

3. Przyjęcie list uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w których 
nie dopatrzono się naruszenia prawa.  


