
 

NA I-4211-6/2018 

 

 

 
PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 7 marca 2018 r. 

 
 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1.  uchwała nr XLVII/355/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. 

    godz. 10.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska 

 

1.2.  uchwała nr XLVII/356/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Byczyna na lata 

2018-2034. 

    godz. 10.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska 

 

1.3.  zarządzenie nr 16C/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Byczyna na lata 2018-2034. 

    godz. 10.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska 

 

1.4.  uchwała nr XXXVII/320/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia  

31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których Gmina Korfantów jest organem 

rejestrującym. 

    godz. 10.45  ref. Ewelina Kurzydło 

 

1.5.  uchwała nr XXXVII/321/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia  

31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznych szkoły 

podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny dla których Gmina 

Korfantów jest organem rejestrującym. 

    godz. 10.45  ref. Ewelina Kurzydło 

 

1.6.  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 zarządzenia poboru opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z dnia 28 listopada 2013 

r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

oraz wynagrodzenia za inkaso. 

    godz. 11.15  ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

 



2. Sprawy różne. 

2.1. Sprawa przekroczenia zakresu upoważnienia w uchwale w sprawie zmiany budżetu na 

tle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.     

        ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.  


