
NA I-4211-13/2008 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 4 czerwca 2008 r. 
 

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

postępowanie nadzorcze  

 

1.1. uchwała nr XVII/141/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Skarbimierz na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

      godz. 10.15   ref. W.Orłowski  

 

1.2. uchwała nr XIX/103/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7  

      godz. 10.30   ref. W.Orłowski  

 

1.3. uchwała nr XIX/104/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w 

Praszce, ul. Kaliska 38 

      godz. 10.30   ref. W.Orłowski  

 

1.4. uchwała nr XIII/88/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2008 r. w 

sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za 

inkaso 
      godz. 10.45   ref. A.Talik  

 

2. Sprawa powołania członka Kolegium w związku z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 30 maja 2008 r.  

 

3. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Kontroli o dokonanie korekty planu kontroli na 2008 r.  

 

4. Rozpatrzenie wniosku Gminy Lubrza o prolongatę terminu usunięcia nieprawidłowości 

wyznaczonego uchwałą Kolegium nr 12/67/2008 z dnia 21 maja 2008 r.  

         ref. A.Talik 

 

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

dopatrzono się naruszenia prawa.  

 

6. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  

 

5.1 uchwała nr XV/90/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w 

sprawie rozpatrzenia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu za 2007 r. oraz 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego – sprawozdanie z wykonania 

budżetu powiatu w aspekcie (braku) podstaw prawnych do publikacji w dzienniku 

urzędowym – art. 61 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 13 pkt 

10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  

         ref. A.Talik  


