
NA I-4211-18/2010 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 25 sierpnia 2010 r. 

 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr XLVII/363/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2010 r.  

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu 

sołeckiego w 2011 roku 
      godz. 10.15  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.2. uchwała nr LI/361/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie 

udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków.  

      godz. 10.30  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.3. uchwała nr LI/362/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie 

udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Rodziny w Branicach na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

      godz. 10.30  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.4. uchwała nr LI/363/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie 

udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Bartłomieja w Dzierżysławiu 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków. 

      godz. 10.30  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.5. uchwała nr LI/364/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie 

udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Jakuba Starszego w Nasiedlu 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków. 

      godz. 10.30  ref. K. Stelmaszczyk 

 

1.6. uchwała nr LI/365/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie 

udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Świętej w Opawicy na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków. 

      godz. 10.30  ref. K. Stelmaszczyk 

 

 

2. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych. 

 

2.1. uchwała nr L/403/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2010 r.  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  

         ref. J. Bryczek 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 


