
NA I-4211-27/2011 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 14 grudnia 2011 r. 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2011 r.  

w sprawie zapewnienia środków na sfinansowanie z budżetu Gminy 

Strzeleczki rozszerzonego zakresu opracowania dla projektu budowlano-

wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 409 na odcinku Zielina-

Kujawy. 

     godz. 10.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska  

 

1.2. uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r.  

w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego.  

     godz. 10.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska  

 

1.3. uchwała nr XI/100/11 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

i zwolnień w tym podatku. 

     godz. 10.45  ref. Grzegorz Czarnocki 

 

 

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

umarza się postępowanie nadzorcze.  

 

2.1. uchwała nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

25 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2011 rok. 

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

 

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

 

3.1. uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/09 Rady Gminy Łubniany z dnia  

16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych.   

        ref. Magdalena Przybylska  

 

3.2. uchwała nr XIX/271/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r.  

w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola.  

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 
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3.3. uchwała nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r.  

w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek.  

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 


