
NA I-4211-7/2013 

 

 
PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 20 marca 2013 r. 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

   godz. 10.15   ref. Magdalena Przybylska 

 

1.2. uchwała nr XXX/221/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, 

które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzegu. 

   godz. 10.30   ref. Grzegorz Czarnocki 
 

1.3. uchwała nr XXVIII/216/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 21 grudnia 2012 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Olesno. 

   godz. 10.45   ref. Arkadiusz Talik 

 

1.4. uchwała nr XX.137.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

   godz. 11.00   ref. Arkadiusz Talik 

 

1.5. uchwała nr XXX/181/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy 

dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Olszanka. 

   godz. 11.15   ref. Arkadiusz Talik 

 

1.6. uchwała nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

   godz. 11.30   ref. Arkadiusz Talik 

 

1.7. uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

     godz. 11.45   ref. Arkadiusz Talik 



2. Rozpatrzenie odwołania Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały Składu 

Orzekającego nr 41/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. 

     godz. 12.00   ref. Wojciech Orłowski 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 

 

 


