
NA I-4211-16/2008 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 23 lipca 2008 r. 
 

 

 

 

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

których toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1. uchwała nr XX/108/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
      godz. 10.15   ref. W. Orłowski 

 

 
1.2.uchwała nr XXI/162/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

      godz. 10.30   ref. A. Talik 

 

 

1.3.  uchwała nr XXIV/304/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008r. 

w sprawie zmiany uchwały. 

      godz. 10.45   ref. A. Talik 

 

 

1.4.  uchwała nr XXIII/177/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 
2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

      godz. 11.00   ref. J. Uksik 

 

 

1.5.  uchwała nr XIV/113/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie 

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 

płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie 

Gminy Lubrza 

       godz. 11.15   ref. A. Talik 

 

 

1.6.  uchwała nr XV/116/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2008r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok  

       godz. 11.30   ref. A. Talik 
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1.7.  uchwała nr XIV/110/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2008r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy na 2008 rok  

       godz. 11.45   ref. A. Talik 

 

 
1.8.  zarządzenie nr AO-0151-85/08 Burmistrza Miasta Kluczbork z dnia 30 czerwca 

2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków.  

       godz. 12.00   ref. A. Talik 
 

 
2. Przekazanie przez Przewodniczącego komisji konkursowej listy kandydatów na 

etatowego członka Kolegium wyłonionego w drodze konkursu wraz z 

dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego.  

 

 

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

których nie dopatrzono się naruszenia prawa.  

 

 

4. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych 

 

4.1.  procedura podejmowania uchwały nr XXXII/335/08 Rady Miasta Opola z dnia 26 

czerwca 2008 r. w sprawie korekty budżetu Miasta Opola na 2008 rok w aspekcie 

niepoddania pod głosowanie poprawki zgłoszonej do projektu wniesionego przez 

Prezydenta Miasta Opola 

          ref. A. Talik 

 
 

 

 

 

 
 

 


