
NA I-4211-18/2008 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 24 września 2008 r. 
 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

toczy się postępowanie nadzorcze  
 
1.1.uchwała nr XXIV/134/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Kietrz 

      godz. 10.15   ref. J.Uksik  
  
1.2.uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 września 2008 r. w sprawie 

udzielenia poręczenia zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą Prudnickim z siedzibą 
w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 

      godz. 11.00   ref. A.Talik  

 
1.3.uchwała nr XXVI/320/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w 

sprawie zmiany uchwały 
      godz. 11.15   ref. A.Talik  

 
1.4.uchwała nr XXVI/321/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w 

sprawie zmiany uchwały 
      godz. 11.15   ref. A.Talik  

 
1.5.uchwała nr XXVI/322/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w 

sprawie zmiany uchwały 
      godz. 11.15   ref. A.Talik  

 
1.6.uchwała nr XXVI/323/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w 

sprawie zmiany uchwały 
      godz. 11.15   ref. A.Talik  

 
1.7.uchwała nr XXVI/324/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w 

sprawie zmiany uchwały 
      godz. 11.15   ref. A.Talik  

 
1.8.uchwała nr XXVI/325/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w 

sprawie zmiany uchwały 
      godz. 11.15   ref. A.Talik  
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1.9.uchwała nr XXVI/326/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w 
sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

      godz. 11.15   ref. A.Talik  

 
1.10. uchwała nr XXVI/327/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. 

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

      godz. 11.15   ref. A.Talik  

 
1.11. uchwała nr XXVI/335/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków  
      godz. 11.15   ref. A.Talik  

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

umarza się postępowanie nadzorcze  
 

2.1. uchwała nr XV/116/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok  

          ref. A.Talik 

 
3. Dokonanie zmiany w rocznym ramowym planie pracy Izby na 2008 r.  
 
4. Sprawa skargi na nieprawidłowe przyjęcie przez Kolegium sprawozdania z wykonania 

budżetu Izby za 2007 r.  
 
5. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  

 
5.1. uchwała nr XXIV/200/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dnia 13 sierpnia 
2008 r. w sprawie udzielenia pomocy dla partnerskiego samorządu Rejonu Tyśmienica na 
Ukrainie w likwidacji skutków powodzi w kontekście właściwości rio do badania uchwał 
w sprawie pomocy rzeczowej      ref. J.Uksik 
 
5.2. uchwała nr XVIII/151/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 czerwca 2008 r. w 
sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Jakuba w 
Małujowicach – wątpliwości dotyczące legalności uchwały w świetle decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   ref. W.Orłowski 
 

6. Przyjęcie list uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w których 
nie dopatrzono się naruszenia prawa.  

 
 
 
 
 
 
 
 


