
NA I-4211-17/2011 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 20 lipca 2011 r. 

 
  

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1. uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Branice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

2010 

     godz. 10.15  ref. M. Przybylska  

 

1.2. uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia 

Wójta Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok 

     godz. 10.30  ref. J. Bryczek  

 

1.3. uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 

     godz. 10.45  ref. K. Stelmaszczyk  

 

1.4. uchwała nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Olesna za 2010 rok 

     godz. 11.00  ref. K. Stelmaszczyk  

 

1.5. uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa 

absolutorium za 2010 rok 

     godz. 11.15  ref. G. Czarnocki  

 

1.6. uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania 

– utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu  

     godz. 11.30  ref. K. Stelmaszczyk  

 

1.7. uchwała nr VIII/39/11 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie nieudzielania absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok 

     godz. 11.45  ref. W.Orłowski  

 

 

2. Rozpatrzenie odwołania od uchwały składu orzekającego w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko –Kozielskiego  

godz. 12.00  ref. K. Stelmaszczyk 

 

3. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych  

 

3.1. uchwała nr XII/173/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie określenia 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub 

dziecięcy na terenie Miasta Opola  

        ref. K. Stelmaszczyk 
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3.2. uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce, do których uczęszczają dzieci z tereniu gminy Skarbimierz  

        ref. K. Stelmaszczyk 

 

3.3. uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce  

        ref. K. Stelmaszczyk 

3.4. uchwała nr X/103/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 

dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork  

        ref. M. Przybylska  

3.5. uchwała nr VI/80/11 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce w Gminy Krapkowice  

        ref. J. Bryczek 

 

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

dopatrzono się naruszenia prawa. 

 

 


