
NA I-4211-5/2013 

 
PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 27 lutego 2013 r. 

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

toczy się postępowanie nadzorcze:  

 

1.1. uchwała nr XX/168/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

   godz. 10.15   ref. Magdalena Przybylska 

 

1.2. uchwała nr XXVI/218/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 6 lutego 2013 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

   godz. 10.30   ref. Magdalena Przybylska 

 

1.3. uchwała nr XXVII/19/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

   godz. 11.00   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.4. uchwała nr XXII/164/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik 

     godz. 11.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.5. uchwała nr XXII/167/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

   godz. 11.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.6. uchwała nr XXI.154.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 6 lutego 2013 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

Gminy Chrząstowice 

   godz. 12.00   ref. Wojciech Orłowski 

 

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

 

2.1. uchwała nr XXVI/222/12 Rady Gminy Branice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Branice. 

         ref. Magdalena Przybylska 



2.2. uchwała nr XXIX/312/2012 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

         ref. Magdalena Przybylska 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 

 

 
 


