
NA I-4211-15/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 3 czerwca 2009 r. 

 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  
 

1.1. uchwała nr XXVI-190/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na zadanie 
inwestycyjne „Remont budynku warsztatowo-magazynowego” realizowane przez 
Komendę Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Głubczycach  w formie 
dotacji celowej  

      godz. 10.15  ref. W. Orłowski 

 
1.2. uchwała nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budŜetu gminy Dobrodzień na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków 

      godz. 10.30  ref. A. Sędkowska 

 

1.3. uchwała nr XXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
       w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłacie targowej na terenie miasta i gminy 

Dobrodzień 
      godz. 10.30  ref. A. Sędkowska 

 

1.4. uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia  
29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla 
Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim do ścieków 

      godz. 11.15  ref. A. Talik 

 

1.5. uchwała nr XXXII/213/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za rok 2008 

      godz. 11.30  ref. A. Talik 

 

2. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 
umarza się postępowanie nadzorcze 

 
2.1.uchwała nr 2/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny  

z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian do budŜetu Związku Miast i Gmin Źródła 
Rzeki Prosny na 2009 rok. 

          ref. K. Stelmaszczyk 

 

3. Rozpatrzenie zastrzeŜeń Burmistrz Olesna do wniosków zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 20 kwietnia 2009 r. 

          ref. K. Stelmaszczyk 
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4. Uchwały i zarządzenia związane z procedurą ujęcia w budŜecie gminy funduszu 
sołeckiego – zakres nadzoru. 

          ref. J. Uksik 

 

5. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych 
 

5.1.uchwała nr XXIX/208/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 maja 
2009 r. w sprawie określenia trybu szczegółowych warunków zwolnienia od 
podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

          ref. K. Stelmaszczyk 

 

5.2.uchwała nr XXXII/3485/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia  
26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa 
opolskiego. 

          ref. K. Stelmaszczyk 

 

5.3.uchwała nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2008 r. 

          ref. A. Talik 

 

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


