
 

NA I-4211-5/2018 

 

 
PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 21 lutego 2018 r.  
 

      

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

toczy się postepowanie nadzorcze: 

1.1 uchwała nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok. 

 

    godz. 10.15                 ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.2 uchwała nr XXVIII/207/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury  

i Czytelnictwa w Zębowicach. 

 

                                                    godz. 10.15                 ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

2. Sprawy wątpliwe. 

2.1. uchwała nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 

2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem 

rejestrującym, 

       ref. Ewelina Kurzydło 

 

2.2. uchwała nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 stycznia 

2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina Korfantów jest organem 

rejestrującym na podstawie art. 39 ust. 2 u.f.z.o. oraz modyfikacji brzmienia art.  

19 ust. 1  u.f.z.o. w  treści § 1 ww. uchwały, 

       ref. Ewelina Kurzydło 

 

2.3.  uchwała nr L/289/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 lutego 2018 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niemodlin oraz sposobu ich rozliczenia. 

 

  ref. Ewelina Kurzydło 

 

2.4. uchwała nr XXXIX/258/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie 

Śląskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzania poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

                         ref. Klaudia Stelmaszczyk      



3. Sprawy różne. 

3.1. Sprawa wyjaśnień dotycząca nabywania przez Gminę imiennych biletów 

miesięcznych od zakładu budżetowego na podstawie ustawy o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (Województwo 

Opolskie). 

       ref. Aleksandra Bieniaszewska 

      

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

           

 

 
  


