
NA I-4211-3/2011 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 26 stycznia 2011 r. 

 

 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.  

w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 

2010 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.   

      godz. 10.15  ref. Magdalena Przybylska 

 

1.2. uchwała nr XIII/12/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”  

z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego Związku międzygminnego 

„Czysty Region” na rok 2011. 

      godz. 10.30  ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.3. uchwała nr XIII/13/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”  

z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

      godz. 10.30  ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.4. uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 2010 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Zdzieszowicach na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  

w aglomeracji Zdzieszowice”.  

      godz. 11.00  ref. Arkadiusz Talik 

 

1.5. uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r.  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2010. 

      godz. 11.30  ref. Grzegorz Czarnocki 

 

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

 

2.1. uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia  

2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego.  

         ref. Grzegorz Czarnocki 

 

3. Rozpatrzenie zastrzeżenia złożonego przez Burmistrza Głubczyc do wniosku zawartego  

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 grudnia 2010 r.  

 

4. Uchwalenie ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2011 rok. 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 


