
NA I-4211-3/2009 
 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 28 stycznia 2009 r. 

 
 
 
1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  
 
1.1.uchwała nr XLIII/432/08 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 
udzielenia dotacji. 
      godz. 10.15  ref. W. Orłowski  

 

1.2.zarządzenie 376/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie 
wykonania uchwały Nr XXII/210/08 w związku z uchwałą Nr XXII/217/08 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 roku 
      godz.10.30   ref. W.Orłowski  

 

 

1.3.uchwała nr XX/147/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 roku w 
sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 
obszarze Gminy Świerczów na rok 2009 
      godz. 10.45  ref. A. Sędkowska  

 

 
1.4.uchwała nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 
      godz. 11.00  ref. K. Stelmaszczyk 

 
 
1.5.uchwała nr XXV/232/08 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 oraz 
określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2009 
      godz. 11.15  ref. K. Stelmaszczyk 

 

 

1.6.uchwała nr XXV/119/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
      godz. 11.30  ref. G. Czarnocki 
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1.7.uchwała nr XXVII/224/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. 
      godz. 12.00  ref. A. Talik 

 

 

1.8.uchwała nr XX/158/2008 Rady Gminy Zębowice w sprawie ustalenia zadania 
obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych 
do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 
      godz. 12.15  ref. A. Talik 

 

 

1.9.uchwała nr XX/160/2008 Rady Gminy Zębowice w sprawie budowy hali sportowej  
wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach. 

       godz.12.15  ref. A. Talik 
 
 
2. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

umarza się postępowanie nadzorcze. 
 

2.1.uchwała nr XVIII/132/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r w 
sprawie uchwalenia budżetu gmina na 2008 rok  

 
 
3. Uchwalenie ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2009 rok. 
 
 
4.  Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  
 

4.1.uchwała nr XXIX/254/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 
2008 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Strzelec Opolskich do przyjęcia dotacji ze 
środków finansowych Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych. 

          ref. A. Talik 

 
4.2.uchwała nr XXXII/409/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2008 r.  

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 

          ref. A. Talik 

 
4.3.uchwała nr XXVIII/196/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2008 r.  

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 
          ref. A. Talik 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.  
 
 
 


