
NA I-4211-26/2009 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 18 listopada 2009 r. 

 

 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1. uchwała nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  

27 października 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

      godz. 10.15  ref. J. Uksik 

 

1.2. uchwała nr XL/269/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 października 2009 r.  

w sprawie przyznania dotacji na renowację dzwonu w kościele p.w. Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny w Lubszy. 

      godz. 10.30  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.3. uchwała nr XLV/277/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 października 2009 r.  

w sprawie udzielenia poŜyczki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem BoŜego 

Ciała w Oleśnie. 

      godz. 10.45  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.4. uchwała nr LVI/592/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r.  

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola. 

      godz. 11.15  ref. W. Orłowski 

 

1.5. uchwała nr XXXIII/257/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

      godz. 11.30  ref. W. Orłowski 

 

1.6. uchwała nr XXXI-215/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r.  

w sprawie upowaŜnienia Wójta Gminy Lasowice Wielkie do udzielenia poręczenia kredytu 

bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. 

      godz. 11.45  ref. W. Orłowski 

 

1.7. uchwała nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

27 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

publicznych szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne. 

      godz. 12.15  ref. W. Orłowski 

 

1.8. uchwała nr XLI/230/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 października 2009 r. w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku  

od nieruchomości. 

      godz. 12.30  ref. A. Sędkowska 
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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. 

          ref. J.Uksik 

 

2.2. uchwała nr XLVI/334/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2009 r.  

w sprawie zabezpieczenia środków przez Gminę Byczyna na realizację projektu „Opolska 

Szkoła, szkołą ku przyszłości” w latach 2010-2011 (zakres rzeczowy rio). 

          ref. K. Stelmaszczyk 

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 


