
NA I-4211-3/2012 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 25 stycznia 2012 r. 

 

 

 

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

postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr XV/118/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie 

wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także 

poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso.   

     godz. 10.15   ref. Magdalena Przybylska 

 

1.2. uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu  

i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od 

nieruchomości. 
     godz. 10.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.3. uchwała nr XIX/156/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r.  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia 

ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. 
     godz. 10.45   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

 

 

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

 

2.1. uchwała nr 291/2012 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 stycznia  

2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2012 roku zadania 

związanego z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Krapkowicach. 

         ref. Magdalena Przybylska 

 

2.2. uchwała nr 292/2012 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 5 stycznia  

2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2012 roku zadania 

pn. „Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Krapkowicach.”   

         ref. Magdalena Przybylska 

 

2.3. uchwała nr XV/104/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia  

2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2011. 

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 
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2.4. uchwała nr XXI/308/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu 

postępowania o udzielenie Miejskiej Spółce Wodnej, działającej na terenie Miasta 

Opola, dotacji z budżetu Miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zleconego zadania. 

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

3. Uchwalenie ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2012 rok. 

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 


