
NA I-4211-26/2007 

 

 
 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 20 listopada 2007 r. 
 

 

 

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

których toczy się postępowanie nadzorcze  

 

 

1.1. uchwała nr X/65/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 

października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2007 

rok 

 

      godz. 10.00   ref. A.Talik  

 

 

1.2. uchwała nr XIII/104/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 

30 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 

 

      godz. 10.15   ref. A.Talik 

 

 

1.3. uchwała nr V/22/07 Zgromadzenia Związku Gmin PROKADO w 

Prószkowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania 

budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu Związku Gmin PROKADO 

 

      godz. 10.30   ref. A.Talik 

 

 

1.4. uchwała nr XV/180/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 

października 2007 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków 

 

      godz. 11.00   ref. A.Talik 
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1.5. uchwała nr XIX/184/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 

r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie 

stanowiących własności Gminy 

 

      godz. 11.15   ref. A.Talik 

 

 

1.6. uchwała nr XIII/64/07 Rady Gminy w Izbicku z dnia 24 września 2007 r. 

w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Izbicko oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi uchwały budżetowej 

 

      godz. 11.30   ref. G.Czarnocki  

 

 

1.7. uchwała nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 

2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu 

 

      godz. 12.00   ref. J.Uksik 

 

 

1.8. uchwała nr XII/85/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 

października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaje i 

szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

 

      godz. 12.30   ref. J.Uksik 

 

 

 

2. Sprawy różne. 

 

 

 

 


