
NA I-4211-4/2008  
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 13 lutego 2008 r. 
 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

toczy się postępowanie nadzorcze  
 
1.1.uchwała nr XVI/111/07 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2007 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok (op. z uwagami)  
      godz. 10.15   ref. F.Firmuga  
 
1.2.uchwała nr XIII/150/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok (op. pozytywna)  
      godz. 10.30   ref. F.Firmuga 
 
1.3.uchwała nr XV/103/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w 
miejscowości Popielów przy ulicy Powstańców”  

      godz. 10.45   ref. W.Orłowski  
 
1.4.uchwała nr XIX/230/08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2008 (op. pozytywna)  
      godz. 11.00   ref. F.Firmuga  
 
1.5.uchwała nr XX/111/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2007 r. w 

sprawie zasad dofinansowania zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

      godz. 11.30   ref. A.Sędkowska  
 
 
1.6.uchwała nr XVII/80/08 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 

budżetu gminy  
      godz. 12.00   ref. G.Czarnocki  
 
 

2. Przyjęcie list uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w których 
nie dopatrzono się naruszenia prawa.  
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3. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  
 
3.1.uchwała nr XIII/98/07 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

określenia zasad przyznawania dotacji ze środków GFOŚiGW na dofinansowanie 
realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Rudniki  

         ref. F.Firmuga  

 

3.2.uchwała nr XIII/126/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 stycznia 2008 r. 
wprowadzająca zmianę do uchwały nr XI/110/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 
29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych, zwolnień od tego podatku  

         ref. W.Orłowski  

 
3.3.uchwała nr XIII/128/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 stycznia 2008 r. w 

sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.  
         ref. W.Orłowski  

 
3.4.uchwała nr XVII/135/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 

2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w kontekście 
właściwości rzeczowej Izby 

         ref. A.Talik 

 
 

 
4. Sprawa pisma Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w sprawie uchwały  

nr VI/26/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2008 
rok.  

 


