
NA I-4211-5/2008  
 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 27 lutego 2008 r. 
 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

toczy się postępowanie nadzorcze  
 
1.1.uchwała nr XIV-94/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 stycznia 2008 r. w 

sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie gminy Baborów 

      godz. 10.15   ref. J.Bryczek  
 
1.2.uchwała nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2008 rok 
      godz. 10.30   ref. A.Talik  

 
1.3.uchwała nr XVII/121/07 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w 

sprawie uchwały budżetowej na 2008 rok 
      godz. 10.45   ref. A.Talik  
 
1.4.uchwała nr XVIII/232/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 
czerwca 2006 r.   

      godz. 11.00   ref. A.Talik 
 
1.5.uchwała nr XIII/93/08 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 30 stycznia 2008 r. w 

sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 
Zębowice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i 
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż 
określone w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 
zadania 

      godz. 11.30   ref. A.Talik 
 
1.6.uchwała nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 lutego 2008 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej  
      godz. 12.00   ref. A.Talik 
 
1.7.uchwała nr XIV/105/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 lutego 2008 r. w 

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

      godz. 12.00   ref. A.Talik 
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1.8.uchwała nr XVI/119/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok 
      godz. 12.30   ref. A.Talik 
 
 
 

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

 
 
 
3. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  

 
3.1.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 – dotyczy zagadnienia 
(§ 1 uchwały) czy przy określaniu inkasenta znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

         ref. A.Talik  

 

3.2.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 – dotyczy § 4 uchwały w aspekcie ustalenia przedmiotu odwołania inkasenta 
oraz § 5 związanego z obowiązkami inkasenta (pobieranie kwot podatków wraz z 
odsetkami)  

         ref. A.Talik 

 
3.3.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 - dotyczy 
sytuowania w strukturze uchwały budżetowej (art. 184 ustawy o finansach 
publicznych) jednostek organizacyjnych gminy realizujących dochody i wydatki 

         ref. A.Talik 

 
 
4. Sprawy organizacyjne.  

 
 


