
NA I-4211-6/2008  
 
 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 12 marca 2008 r. 
 
 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

toczy się postępowanie nadzorcze  
 
1.1.uchwała nr XX/109/2008 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2008 
      godz. 10.15   ref. F.Firmuga  
 
1.2.uchwała nr XXI/122/08 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2008 rok  
      godz. 10.15   ref. F.Firmuga 

 
1.3.uchwała nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2008 r. w 

sprawie przyjęcia „Programu inwestycji wieloletnich na lata 2008 – 2010” na terenie 
Miasta i Gminy Olesno 

      godz. 10.15   ref. F.Firmuga 
 
1.4.uchwała nr XXI/125/08 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie 

emisji obligacji komunalnych 
      godz. 10.15   ref. F.Firmuga 
 
1.5.uchwała nr XIV/95/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie 

określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od 
nieruchomości 

      godz. 11.15   ref. J.Uksik  
 
1.6.uchwała nr XIV/110/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 lutego 2008 r. w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu 

      godz. 11.30   ref. J.Bryczek  
 
1.7.uchwała nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 lutego 2008 r. w 

sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso 

      godz. 11.45   ref. A.Talik 
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1.8.uchwała nr XXIV/247/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych 
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa 

      godz. 12.00   ref. A.Talik 
 
 
1.9.zarządzenie nr AO-0151-15/08 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 lutego 2008 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków 
      godz. 12.30   ref. A.Talik 
 
 
1.10. uchwała nr XI/75/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lutego 2008 r. w 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu krapkowickiego 
szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych 

      godz. 12.45   ref. A.Talik 
 
 
1.11. uchwała nr XV/89/2008 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 

lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego 
przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 

      godz. 13.00   ref. A.Talik 
 
 

2. Rozpatrzenie spraw uchwał jednostek samorządu terytorialnego, w których umarza się 
postępowanie nadzorcze  
 
2.1.uchwała nr XVII/80/08 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 

budżetu gminy  
         ref. G.Czarnocki  

 

 
3. Rozpatrzenie wniosku Powiatu Brzeskiego o prolongatę terminu usunięcia 

nieprawidłowości wyznaczonego uchwałą Kolegium nr 5/35/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.  
         ref. A.Talik 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.  
 
 
5. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  

 
5.1.uchwała nr XV/71/08 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 18 lutego 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych  
         ref. G.Czarnocki  

 
5.2.uchwała nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 lutego 2008 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy w aspekcie przedmiotu wydatków niewygasających 
oraz struktury planu dochodów  

         ref. A.Talik  


