
NA I-4211-14/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 20 maja 2009 r. 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1. uchwała nr XXIII/268/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

      godz. 10.15  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.2. uchwała nr XXIII/273/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

         ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.3. uchwała nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmian w budŜecie. 

      godz. 10.45  ref. J. Uksik 

 

1.4. uchwała nr XXXII/284/09 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r.  

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie poŜyczki. 

      godz. 11.00  ref. W. Orłowski 

 

1.5. uchwała nr XXI/157/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie 

udzielenia przez Wójta Gminy Lubrza poręczenia wekslowego. 

      godz. 11.30  ref. W. Orłowski 

 

1.6. uchwała nr XLVIII/516/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze 

turystyki. 

      godz. 11.45  ref. W. Orłowski 

 

1.7. uchwała nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących 

działalności innowacyjnej. 

         ref. W. Orłowski 

 

1.8. uchwała nr 323/01 Zarządu Miejskiego w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2001 r. 

w sprawie ustalenia terminu składania informacji o wielkości otrzymanej pomocy, sposobu  

i terminu dokonywania korekt udzielonej pomocy oraz zwrotu kwot stanowiących nadwyŜkę 

pomocy ponad dopuszczalną intensywność, zwrotu pomocy publicznej w przypadku 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem lub utraty prawa do pomocy – w związku  

z udzieloną przedsiębiorcy pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości. 

       godz. 12.30  ref. J. Bryczek 

 

2. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych 

 

2.1.uchwała nr XXXIX/464/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

          ref. K. Stelmaszczyk 

 

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

dopatrzono się naruszenia prawa. 


