
NA I-4211-29/2009 
 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 16 grudnia 2009 r. 

 
 
 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  
 

1.1. uchwała nr XXX/212/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości. 

      godz. 10.15  ref. K. Stelmaszczyk 
 

1.2. uchwała nr XLVIII/555/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 
2009 r. w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

      godz. 10.30  ref. K. Stelmaszczyk 
 

1.3. uchwała nr XLVII/304/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 grudnia 2009 r.  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku na 2010 rok.  

      godz. 10.45  ref. K. Stelmaszczyk 
 
1.4. uchwała nr XXX/214/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
      godz. 11.15  ref. A. Bieniaszewska 
 

1.5. uchwała nr 279/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

      godz. 11.30  ref. A. Bieniaszewska 
 

1.6. uchwała nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

      godz. 11.45  ref. W. Orłowski 
 

1.7. uchwała nr XXXII/180/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

      godz. 12.00  ref. W. Orłowski 
 
1.8. uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku 
od środków transportowych. 

      godz. 12.00  ref. W. Orłowski 
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1.9. uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

      godz. 12.45  ref. W. Orłowski 
 
 
1.10. uchwała nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 

2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
prowizji za inkaso. 

      godz. 13.00  ref. J. Uksik 
 

1.11. uchwała nr XXXIX/280/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada  
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

      godz. 13.15  ref. J. Uksik 
 

1.12. uchwała nr XXVI/285/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
i zwolnień od tego podatku. 

      godz. 13.45  ref. G. Czarnocki 
 

1.13. uchwała nr XXXIX/329/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

      godz. 14.00  ref. G. Czarnocki 
 

1.14. uchwała nr XLVII/236/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

      godz. 14.15  ref. W. Orłowski 
 

1.15. uchwała nr XLVII/237/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r.  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

      godz. 14.15  ref. W. Orłowski 
 

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

2.1. uchwała nr XXXV/253/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2009 r. 
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na rok 2009. 

         ref. J. Bryczek 
 
 
3. Przyjęcie list uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w których  

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 
 


