
NA I-4211-23/2007 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 25 października 2007 r. 
 
 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego, w których 

toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1 uchwała nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Niemodlin 

      godz. 10.00   ref. J.Bryczek  

 

1.2 zarządzenie nr V/60/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2007 r. w 

sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r. 

      godz. 10.15   ref. A.Talik 

 

1.3 uchwała nr XI/56/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 

września 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

      godz. 10.30   ref. A.Talik 

 

1.4 uchwała nr VIII/55/07 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie 

określenia procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej 

      godz. 10.45   ref. A.Talik 

 

1.5 zarządzenie nr 71/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2007 r. w 

sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 

      godz. 11.00   ref. A.Talik 

 

1.6 uchwała nr XI/70/2007 Rady Gminy Popielów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie 

Gminy Popielów 

      godz. 11.30   ref. W.Orłowski  

 

1.7 uchwała nr XI/117/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie 

dotacji celowej  

      godz. 11.45   ref. A.Talik 
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1.8 uchwała nr XI/118/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie 

dotacji celowej 

      godz. 11.45   ref. A.Talik 

 

1.9 uchwała nr XI/129/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.  

      godz. 11.45   ref. A.Talik 

 

 

 

2. Informacja o zbadanych uchwałach za okres od 1 do 30 września 2007 r. 

 

 

3. Sprawy różne. 
 


