
NA I-4211-24/2009 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 21 października 2009 r. 

 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1. uchwała nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości. 

      godz. 10.15  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.2. uchwała nr XXXIV/295/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 

obszarze gminy Prószków. 

      godz. 10.30  ref. A. Bieniszewska 

 

1.3. uchwała nr XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 września 2009 r.  

w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

      godz. 10.45  ref. W. Orłowski 

 

1.4. uchwała nr XXX-210/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 września 2009 r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Starostwa powiatowego w Kluczborku  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko meningokokom grupy 

C dla dzieci rocznika 2003 z terenu gminy Lasowice Wielkie .  

      godz. 11.15  ref. W. Orłowski 

 

1.5. uchwała nr XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na 

terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub przez osoby fizyczne. 

      godz. 11.30  ref. G. Czarnocki 

 

 

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

 

2.1.uchwała nr XXXVII/270/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 września 2009 r.  

w sprawie wyraŜenia zgody na wykonanie prac remontowych na budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej w Korzonku, którego gmina jest współwłaścicielem (zakres rzeczowy 

rio). 

          ref. J. Bryczek 

 

2.2.uchwała nr XXXVI/318/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 

2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

          ref. J. Uksik 

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 


