
 

NA I-4211-6/2015 

 

 
PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 25 marca 2015 r. 

 
 

       

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

toczy się postępowanie nadzorcze: 

 

1.1.  uchwała nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

     godz. 10.15  ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.2.  uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 

Rudniki.     

     godz. 10.30  ref. Wojciech Orłowski 

 

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

 

2.1.  sprawa spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Olszanka. 

        ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

2.2. uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. 

        ref. Wojciech Orłowski 

 

2.3.  uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości. 

        ref. Jan Uksik 

 

2.4.  uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r.  

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia 

inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. 

        ref. Jan Uksik 

 

3. Przyjęcie sprawozdawania z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym 

planu kontroli za 2014 r. 

 

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2014 r. 



5. Przyjęcie sprawozdania z działalności kontrolnej za 2014 r. 

 

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 2014 r. 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 

 
 

 

 
  

 


