
NA I-4211-25/2010 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 24 listopada 2010 r. 

 

 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr X/37/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie  

z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

     godz. 10.00  ref. Magdalena Przybylska  

 

1.2. uchwała nr 354/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010 r.  

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia 

inkasenta i wysokości wynagradzania za inkaso 

     godz. 10.15  ref. Wojciech Orłowski  

 

1.3. uchwała nr XLIII-290/2010 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

     godz. 10.30  ref. Wojciech Orłowski  

 

1.4. uchwała nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

     godz. 10.45  ref. Jan Bryczek  

 

1.5. uchwała nr LII/488/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2010 r.  

     godz. 11.15  ref. Jan Bryczek  

 

1.6. uchwała nr XL/287/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli działających na terenie Gminy Jemielnica 

     godz. 11.30  ref. Jan Bryczek  

 

1.7. uchwała nr XLII/338/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r.  

w sprawie trybu postępowania o udzielnie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia 

oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania 

     godz. 11.45  ref. Aleksandra Bieniaszewska  

 

1.8. uchwała nr LXXIV/792/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 

podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola 

     godz. 12.15  ref. Klaudia Stelmaszczyk  

 

1.9. uchwała nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta  

i gminy Głubczyce dotyczących podatku od nieruchomości 

     godz. 12.30  ref. Klaudia Stelmaszczyk  

 

1.10. uchwała nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

     godz. 12.30  ref. Klaudia Stelmaszczyk  
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1.11. uchwała nr XLVIII/452/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta  

i gminy Głubczyce dotycząca opłaty targowej 

     godz. 12.30  ref. Klaudia Stelmaszczyk  

 

1.12. uchwała nr 3/2010 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia  

8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

     godz. 13.30  ref. Klaudia Stelmaszczyk  

 

 

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

2.1. uchwała nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 

r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na 

terenie gminy Zawadzkie.   

        ref. Jan Bryczek 

 

2.2. uchwała nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r.  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze 

Gminy Paczków.   

        ref. Jan Uksik 

 

2.3. uchwała nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2010 r.  

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Byczynie na prace przy kościele p.w. Świętej 

Trójcy w Byczynie.  

        ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

2.4. uchwała nr XLII/259/10 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 28 października 2010 

r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.  

        ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

2.5. uchwała nr XL/281/10 Rady Gminy Jemielnica 2010 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości w prowadzenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości. 

        ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

2.6. uchwała nr LI/485/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji stosowanych 

przy ustaleniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.   

        ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 


