
NA I-4211-17/2009 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 1 lipca 2009 r. 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1. uchwała nr XXXIII/236/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r.  

w sprawie zmiany budŜetu Gminy Paczków na 2009 r. 

      godz. 10.15  ref. J. Uksik 

 

1.2. uchwała nr XXXIII/238/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r.  

w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

w Paczkowie.  

      godz. 10.15  ref. J. Uksik 

 

1.3. zarządzenie nr 26/09 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany 

budŜetu gminy.  

      godz. 11.00  ref. A. Talik 

 

1.4. uchwała nr XXVIII/127/09 Rady Gminy w Cisku z dnia 8 czerwca 2009 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budŜetu Gminy Cisek na zakup materiałów 

budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

      godz. 11.15  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.5. uchwała nr XXVIII/130/09 Rady Gminy w Cisku z dnia 8 czerwca 2009 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w 

zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2009 r. 

      godz. 11.15  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.6. uchwała nr XLI/486/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie 

zmian w budŜecie miasta na rok 2009 

      godz. 11.45  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.7. uchwała nr CXXXVI/355/2009 Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 2 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmiany w budŜecie powiatu głubczyckiego na 2009 rok 

      godz. 12.15  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.8. uchwała nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Turawie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji z budŜetu Gminy Turawa na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

      godz. 12.30  ref. A. Bieniaszewska 

 

1.9. uchwała nr XXXV/255/09 Rady Gminy w Bierawie z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie 

zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej 

      godz. 12.45  ref. J. Bryczek 

 

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

postępowanie nadzorcze 

 

2.1.uchwała nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmian w budŜecie. 

         ref. J. Uksik 
 

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

dopatrzono się naruszenia prawa. 


