
NA I-4211-19/2008 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 23 października 2008 r. 
 
 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

toczy się postępowanie nadzorcze  
 
1.1.uchwała nr XX/192/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2008 r. w 

sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.  
      godz. 10.15   ref. W.Orłowski  
  
1.2.uchwała nr XX/193/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu  
      godz. 10.15   ref. W.Orłowski  
 
1.3.uchwała nr XX/194/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2008 r. w 

sprawie zaciągnięcia kredytu  
      godz. 10.15   ref. W.Orłowski  
 
1.4.uchwała nr XXV/197/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w 
Opawicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

      godz. 11.00   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.5.uchwała nr XXV/198/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca 
w Królowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

      godz. 11.00   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.6.uchwała nr XXV/199/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Anny w 
Wiechowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

      godz. 11.00   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.7.uchwała nr XXV/200/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w 
Głubczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

      godz. 11.00   ref. K.Stelmaszczyk  
 



1.8.uchwała nr XVII/217/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 września 2008 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

      godz. 11.15   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.9.uchwała nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 

zmiany budżetu na rok 2008  
      godz. 11.30   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.10. uchwała nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 r. w 

sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  
      godz. 12.00   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.11. uchwała nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2008 r. w 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół 
prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez podmioty nienależące do sektora 
finansów publicznych  

      godz. 12.15   ref. K.Stelmaszczyk  
 
1.12. uchwała nr XXVII/345/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. w 

sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości  
      godz. 12.30   ref. A.Talik  
 
1.13. zarządzenie nr 156/08 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2008 r. w 

sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok 
      godz. 12.45   ref. A.Talik  
 
1.14. uchwała nr XXIII/191/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 września 2008 r. w 

sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie gminy Głubczyce 

      godz. 13.00   ref. A.Sędkowska  
 
 
 
2. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  

 
2.1. uchwała nr XXV/345/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2008 r. w 
sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. 
w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa  
         ref. W.Orłowski  
 

3. Przyjęcie list uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w których 
nie dopatrzono się naruszenia prawa.  

 
 
 
 


