
NA I-4211-27/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD  
POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 
w dniu 2 grudnia 2009 r. 

 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  
 

1.1. uchwała nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2009 r.  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

      godz. 10.15  ref. A. Bieniaszewska 
 

1.2. uchwała nr XXXII/277/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r.  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do udzielania poręczenia kredytu 
bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. 

      godz. 10.30  ref. A. Bieniaszewska 
 

1.3. uchwała nr XXXVI/207/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości. 

      godz. 10.45  ref. W. Orłowski 
 

1.4. uchwała nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

      godz. 11.15  ref. K. Stelmaszczyk 
 

1.5. zarządzenie nr 505/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie  
zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2009 roku. 

      godz. 11.30  ref. A. Talik 
 

1.6. uchwała nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r.  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz 
innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

      godz. 11.30  ref. A. Talik 
 

1.7. uchwała nr XLII/239/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych. 

      godz. 12.15  ref. A. Talik 
 

1.8. uchwała nr XXX/219/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r.  
w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.  

      godz. 12.30  ref. A. Talik 
 
2. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych. 
 

2.1. uchwała nr XXXI/241/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2009 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Myślina - Turza o przyznanie środków  
z funduszu sołeckiego na wyremontowanie chodnika przy drodze powiatowej (zakres 
nadzoru rzeczowego). 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 
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