
NA I-4211-7/2011 
 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 9 marca 2011 r., godz. 9.15 

 

 

 

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

postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych 

szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania 

     godz. 10.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska 

 

1.2. uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych 

szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania 

     godz. 10.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska 

 

 

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

postępowanie nadzorcze  

 

2.1. uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2011 r.  

        ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

 

3. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych. 

 

3.1. uchwała nr VII/73/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji 

służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie  

i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na 

terenie miasta Opola. 

        ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

3.2. zarządzenie nr AO.0050.14.2011 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 lutego 

2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Kluczbork na rok 2011  

i podziału kwot na jednostki organizacyjne.  

        ref. Magdalena Przybylska 

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 


