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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 23 lutego 2011 r. 

 

 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 27 stycznia 

2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

      godz. 10.15  ref. Wojciech Orłowski 

 

1.2. uchwała nr III/11/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2011-2014, 

      godz. 10.30  ref. Magdalena Przybylska  

 

1.3. uchwała nr III/12/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy.  

      godz. 10.30  ref. Magdalena Przybylska  

 

1.4. uchwała nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 stycznia 2011 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2011 rok  

      godz. 11.00  ref. Klaudia Stelmaszczyk   

 

1.5. uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2011 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

      godz. 11.30  ref. Arkadiusz Talik   

 

1.6. uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Wilków z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie 

uchwały nr II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie 

określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 

      godz. 11.45  ref. Arkadiusz Talik   

 

 

2. Sprawa skargi na uchwałę Rady Gminy Domaszowice Nr XL/248/10 z dnia  

21 października 2010 r. w związku z odpowiedzią na skargę. 

         ref. Arkadiusz Talik   
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3. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

umarza się postępowanie nadzorcze  

 

3.1. uchwała nr XIII/12/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego 

„Czysty Region” na rok 2011. 

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

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

 

3.1. uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 stycznia 2011 r.  

w sprawie zasad dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa  

za zastosowanie indywidualnego ekologicznego źródła ciepła.  

         ref. Wojciech Orłowski 

 

 

5. Wybór członków Kolegium w skład komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na 

pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.  

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 


