
NA I-4211-2/2012 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 11stycznia 2012 r. 

 

 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr XVI/107/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 grudnia 2011 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych 

przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Lubsza. 

     godz. 10.15   ref. Jan Uksik  

 

1.2. uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem 

na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w 

Starostwie Powiatowym w Brzegu 

      godz. 10.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.3. uchwała nr XIII/76/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Opolskiego na realizację projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.  

      godz. 10.45   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.4. uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego na realizację projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”. 

      godz. 10.45   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

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

 

2.1. uchwała nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.    

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

2.2. uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 grudnia 2011 r.  

wprowadzająca zmianę do Uchwały Nr XII/71/2011 Rady Gminy Skarbimierz 

z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 
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2.3. uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.  

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

2.4. uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 grudnia 2011 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych. 

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 


