
NA I-4211-30/2007  
 
 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 21 grudnia 2007 r. 
 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

toczy się postępowanie nadzorcze  
 
1.1.uchwała nr XI/86/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym 
podatku  

      godz. 10.00   ref. J.Bryczek  
 
1.2.zarządzenie nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2007 r.  
      godz. 10.00   ref. J.Bryczek 
 
1.3.uchwała nr 39/134/2007 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 listopada 2007 r. w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
      godz. 10.30   ref. A.Sędkowska  
 
1.4.uchwała nr XII/63/07 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości  
      godz. 10.45   ref. A.Sędkowska 
 
1.5.uchwała nr XII/60/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 listopada 2007 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od 
środków transportowych 

      godz. 11.00   ref. G.Czarnocki  
 
1.6.uchwała nr XI/64/2007 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 listopada 2007 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy Świerczów 

      godz. 11.15   ref. G.Czarnocki 
 
1.7.uchwała nr XV/76/07 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 
      godz. 11.30   ref. W.Orłowski 
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1.8.uchwała nr XV/199/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 

zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w 
związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa 
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

      godz. 11.45   ref. W.Orłowski  
 
1.9.uchwała nr 123/XII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2007 r. w 

sprawie podatku od środków transportowych 
      godz. 12.00   ref. A.Sędkowska  
 
1.10. uchwała nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 

2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i 
zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2008 r. 

      godz. 12.30   ref. A.Sędkowska  
 
1.11. uchwała nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków 
transportowych oraz podatku rolnego 

      godz. 12.45   ref. J.Uksik  
 
 
 

2. Rozpatrzenie zastrzeżenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 16 listopada 2007 r.  
         ref. F.Firmuga  

 
 

3. Zaopiniowanie kandydata na etatowego członka Kolegium wyłonionego w drodze 
konkursu.  

 
 
4. Analiza praktyki regionalnych izb obrachunkowych w zakresie procedowania nad 

uchwałami, w których nie stwierdza się naruszenia prawa.  
 
 
5. Rozpatrzenie spraw niejednoznacznych powstałych podczas badania uchwał i zarządzeń 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

5.1. uchwała nr IX/41/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego – wątpliwości 
dotyczące kompetencji Izby do badania uchwały  
         ref. J.Uksik 

 
 
6. Informacja o zbadanych uchwałach za okres od 1 do 30 listopada 2007 r.  
 
 
7. Sprawy różne.  
 


