
NA I-4211-5/2009 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 25 lutego 2009 r. 

 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  
 

1.1. uchwała nr XXX/232/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 
2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok 

 

 
      godz. 10.15  ref. K. Stelmaszczyk  

 

1.2.uchwała nr XXIX/420/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie 
poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. 
w Nysie  

 
      godz.10.30   ref. J. Uksik 
 

1.3.uchwała nr XXIX/242/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 
2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom 
prowadzonym na terenie Gminy Gogolin przez osoby prawne niebędące 
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

 
      godz. 11.00  ref. W. Orłowski 

 
1.4.uchwała nr XXX/284/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r.  

w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok 
 
      godz. 11.30  ref. J. Bryczek 

 

1.5.uchwała nr XXIV/137/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 
      godz. 11.45  ref. G. Czarnocki 

 

1.6.uchwała nr XXIV/139/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r.  
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej z dnia 19 grudnia 2008 r. 

 
      godz. 11.45  ref. G. Czarnocki 

 

1.7.uchwała nr. XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r.  
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok 

 
      godz. 12.15  ref. A. Talik 
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1.8.uchwała nr XXXI/175/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie 
udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego 

 
      godz. 12.15  ref. A. Talik 

 

1.9.uchwała nr XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r.  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów 

 

 
      godz. 13.00  ref. A. Talik 

 

2. Ustalenia Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące sposobu 
głosowania w sprawach naruszeń prawa w uchwałach i zarządzeniach organów jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 
3. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  
 

3.1.uchwała nr XXXVI/424/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. 
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 
2009. 

 
          ref. K. Stelmaszczyk 

 

3.2.uchwała nr XXXVI/422/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego  
2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2009. 

 
          ref. K. Stelmaszczyk 

 
3.3.uchwała nr XXIX/417/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 roku  

w sprawie udzielenia dotacji Nyskiemu Domowi Kultury. 
 
          ref. J. Uksik 

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

dopatrzono się naruszenia prawa.  


