
NA I-4211-24/2008 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 17 grudnia 2008 r. 

 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1.uchwała nr XVII/188/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12 listopada 2008 

r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie 

miasta Krapkowice 

      godz. 10.15   ref. G.Czarnocki  

  

1.2.uchwała nr XXVII/188/08 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 listopada 2008 r. w 

sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

      godz. 10.30   ref. A.Talik  

 

1.3.uchwała nr XXVIII/160/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2009 

rok 

      godz. 10.45   ref. A.Talik  

 

1.4.uchwała nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 listopada 2008 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z 

podatku od nieruchomości na rok 2009 

      godz. 11.00   ref. J.Bryczek  

 

1.5.uchwała nr XXVIII/227/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 listopada 

2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

      godz. 11.15   ref. J.Bryczek  

 

1.6.uchwała nr XXVI/219/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek 

oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 

      godz. 11.30   ref. J.Bryczek  

 

1.7.uchwała nr XXVI/220/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków 

transportowych  

      godz. 11.30   ref. J.Bryczek  
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1.8.uchwała nr XXVII/214/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 

2008 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

rolnego na 2009 rok 

      godz. 12.00   ref. J.Uksik  

 

1.9.uchwała nr XXI/94/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Cisek na rok 2008 

      godz. 12.15   ref. K.Stelmaszczyk 

 

1.10. uchwała nr XXVI/183/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 listopada 2008 r. w 

sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 

2009. 

      godz. 12.30   ref. K.Stelmaszczyk 

 

1.11. uchwała nr XXII/174/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2008 r. w 

sprawie zwolnień w podatku od środków transportu 

      godz. 12.45   ref. J.Uksik  

 

1.12. uchwała nr XXIX/212/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 

2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

      godz. 13.00   ref. A.Talik 

 

1.13. uchwała nr XVII/134/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 listopada 2008 r. w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku 

rolnego na obszarze gminy Komprachcice na 2009 rok  

      godz. 13.15   ref. G.Czarnocki  

 

1.14. uchwała nr XXVII/213/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 listopada 

2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia 

podatku rolnego w 2009 roku 

      godz. 13.30   ref. G.Czarnocki  

 

1.15. uchwała nr XXVII/214/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 listopada 

2008 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

      godz. 13.30   ref. G.Czarnocki  

 

1.16. uchwała nr XXXII/169/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 listopada 2008 r. w 

sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009 

      godz. 13.45   ref. W.Orłowski  

 

1.17. uchwała nr XXV/147/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 listopada 2008 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 

podatku od nieruchomości 

      godz. 14.00   ref. W.Orłowski  

 

1.18. uchwała nr XIX/88/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 listopada 2008 r. w 

sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

      godz. 14.15   ref. A.Sędkowska  
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1.19. uchwała nr XXXI/156/08 Rady Gminy Branice z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

      godz. 14.30   ref. A.Sędkowska  

 

 

1.20. uchwała nr XXVI/218/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 listopada 

2008 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień z podatku od środków transportowych 

      godz. 14.45   ref. A.Sędkowska  

  

 

 

1.21. uchwała nr XXIII/110/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 listopada 2008 r. w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości 

      godz. 15.00   ref. A.Sędkowska  

  

 

 

 

2. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  

 

2.1.uchwała nr XLI/408/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 

opłaty targowej na terenie Miasta Opola –przedmiot dopuszczalności zwiększenia w 

trakcie roku stawek opłaty targowej w aspekcie niejednolitej linii orzeczniczej 

regionalnych  izb obrachunkowych  

         ref. A.Talik  

 

2.2.§ 2 lit. b uchwały nr XX/131/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2008 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z 

podatku od nieruchomości – dopuszczalność określonego przedmiotu zwolnienia w 

świetle wykładni dokonanej uchwałą nr 22/114/2008 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 grudnia 2008 r. 

         ref. A.Talik  

 

2.3.§ 2 uchwały nr XVIII/120/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 listopada 

2008 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w świetle 

linii orzeczniczej Kolegium (art. 28 i art. 47 ustawy Ordynacja podatkowa).  

         ref. A.Talik  

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.  

 

 
 


