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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 20 października 2010 r. 

 

 

 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr LXXII/776/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r.  

w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących 

własności Gminy. 

     godz. 10.15  ref. Wojciech Orłowski  

 

1.2. uchwała XXXIX/242/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 9 września 2010 r. 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  

     godz. 10.30  ref. Wojciech Orłowski  

 

1.3. uchwała XLVII/308/2010 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 października 

2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  

     godz. 10.45  ref. Wojciech Orłowski  

 

1.4. uchwała nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 9 września 2010 r.  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom  

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu 

osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.  

     godz. 11.15  ref. Klaudia Stelmaszczyk  

 

1.5. uchwała nr XLII/263/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r.  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju  

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

     godz. 11.30  ref. Aleksandra Bieniaszewska  

 

1.6. uchwała nr XXXVI/230/10 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2010 r.  

w sprawie zapewnienia środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł w budżecie 

na rok 2011. 

     godz. 11.45  ref. Grzegorz Czarnocki 
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1.7. uchwała nr XLIII/411/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 września  

2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

     godz. 12.00  ref. Jan Bryczek 

 

1.8. uchwała nr XLIX/379/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 września  

2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bierawa, rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

     godz. 12.30  ref. Jan Bryczek 

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 


