
NA I-4211-18/2007 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 14 września 2007 r. 
 

 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1. uchwała nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 sierpnia 2007 r. w 

sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli 

realizacji zadań zleconych tym podmiotom 

      godz. 10.00  ref. A.Sędkowska  

 

1.2. uchwała nr XI/91/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 sierpnia 2007 r. w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki na Modernizację drogi Gminnej ul. Akacjowej w 

Prószkowie 

      godz. 10.30  ref. A.Talik  

 

1.3. uchwała nr 37/VIII/07 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2007 r. w 

sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  

      godz. 10.45  ref. A.Talik  

 

1.4. uchwała nr 39/VIII/07 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2007 r. w 

sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  

      godz. 10.45  ref. A.Talik  

 

1.5. zarządzenie nr 0151/36/2007 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30 lipca 2007 w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2007 r. 

      godz. 10.45  ref. A.Talik  

 

 

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

umarza się postępowanie nadzorcze  

 

2.1. uchwała nr VII/60/07 Rady Gminy w Walcach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Walce na lata 2004-2009  

        ref. A.Talik 
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2.2. uchwała nr VIII/38/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr IV/16/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.  

        ref. G.Czarnocki  

 

 

3. Rozpatrzenie zastrzeżeń z dnia 13 sierpnia 2007 r. do wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym skierowanym do gminy Łambinowice.  

          ref. W.Orłowski  

 

 

4. Informacja o zbadanych uchwałach za okres od 1 do 31 sierpnia 2007 r. 

 

 

5. Sprawy różne. 
 


