
NA I-4211-23/2008 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 10 grudnia 2008 r. 

 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1.uchwała nr XXII/126/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od 

nieruchomości na 2009 rok 

      godz. 11.00   ref. A.Talik  

  

 

1.2.uchwała nr XXII/127/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 

podatku od środków transportowych 

      godz. 11.00   ref. A.Talik  

  

 

1.3.uchwała nr XXII/128/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 

określenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009  

      godz. 11.00   ref. A.Talik  

  

 

1.4.uchwała nr XXVII/185/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego 

      godz. 11.45   ref. J.Bryczek  

  

 

1.5.uchwała nr XVII/198/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12 listopada 2008 

r. w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu 

kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice 

      godz. 12.00   ref. W.Orłowski  

  

 

1.6.uchwała nr XXII/212/2008 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 

2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej 

      godz. 12.15   ref. W.Orłowski  
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1.7.uchwała nr XXXVI/218/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

terenie Gminy Głogówek 

      godz. 12.30   ref. J.Bryczek  

  

 

1.8.uchwała nr XXIV/216/2008 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Głubczyce 

      godz. 12.45   ref. A.Sędkowska  

  

 

 

 

2. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  

 

2.1.uchwała nr XXIV/142/08 i nr XXIV/143/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 

listopada 2008 r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycje realizowane w 

ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011 w świetle 

podstawy prawnej rozstrzygnięcia  

         ref. J.Bryczek 

 

2.2.uchwała nr XXX/386/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 listopada 2008 r. w 

sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania Powiatu 

Kluczborskiego pn. „Remont drogi powiatowej nr 20960 ulica Fabryczna w 

Kluczborku” oraz uchwała nr XXX/387/08 w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację zadania „Remont ul. Okulickiego”  

         ref. A.Talik  

 

2.3.uchwała nr XL/402/08 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu „Przebudowa ul. Wielskiej w Opolu odcinek od ul. 

Pużaka do ul. Oleskiej (…)”  

         ref. A.Talik  

 

2.4.uchwała nr XXVIII/192/08 Rady Gminy Biarawa z dnia 20 listopada 2008 r. w 

sprawie zagwarantowania środków na realizację projektu „Poprawa parametrów 

technicznych poprzez przebudowę drogi gminnej – ulicy Wolności w Starym Koźlu”  

         ref. A.Talik  

 

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.  

 

 


