
NA I-4211-1/2008  

 
 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 2 stycznia 2008 r. 
 
 

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

toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1.uchwała nr XVI/89/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.  

      godz. 10.15   ref. G.Czarnocki  

 

 

1.2.uchwała nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 

2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych 

      godz. 10.30   ref. G.Czarnocki  

 

 

1.3.uchwała nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 

2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru 

i poboru podatku  

      godz. 10.30   ref. G.Czarnocki  

 

 

1.4.uchwała nr 122/XII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2007 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 

podatku od nieruchomości 

      godz. 10.45   ref. A.Sędkowska  

 

 

1.5.uchwała nr XIV/113/2007 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2007 r. 

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

gminy Głubczyce 

      godz. 11.00   ref. A.Sędkowska  

 

 

 

1.6.uchwała nr XIV/126/2007 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów 

      godz. 11.00   ref. A.Sędkowska  
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1.7.uchwała nr XIII/131/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2007 r. w 

sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia 

zwolnień z tego podatku  

      godz. 11.30   ref. A.Talik  

 

 

1.8.uchwała nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 grudnia 2007 r. w 

sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów  

      godz. 12.00   ref. A.Talik  

 

 

1.9.uchwała nr X/59/2007 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie 

gminy Murów  

      godz. 12.15   ref. A.Sędkowska  

 

 

1.10. uchwała nr XIII/92/2007 Rady Gminy Popielów z dnia 6 grudnia 2007 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień z podatku od środków transportowych 

      godz. 12.30   ref. W.Orłowski  

 

 

1.11. uchwała nr XV/115/2007 Rady Miejskiej Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. w 

sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty 

      godz. 13.00   ref. J.Uksik  

 

 

1.12. uchwała nr XI/110/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

zwolnień od tego podatku 

      godz. 13.15   ref. W.Orłowski 

 

 

1.13. uchwała nr XV/112/2007 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 

2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

      godz. 13.30   ref. W.Orłowski 

 

 

1.14. uchwała nr XXI/190/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w 

sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola 

      godz. 13.45   ref. A.Talik  

 

 

 

2. Analiza praktyki regionalnych izb obrachunkowych w zakresie procedowania nad 

uchwałami, w których nie stwierdza się naruszenia prawa.  

 

3. Sprawy różne.  
 


