
NA I-4211-25/2012 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 28 listopada 2012 r. 

 

 

1. Rozpatrzenie spraw uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego,  

w których toczy się postępowanie nadzorcze  

 

1.1. uchwała nr XXV/183/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

      godz. 10.15  ref. Wojciech Orłowski 

 

1.2. uchwała nr 76/203/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

      godz. 10.15  ref. Wojciech Orłowski  

 

1.3. uchwała nr 78/210/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 14 listopada 2012 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

      godz. 10.15  ref. Wojciech Orłowski 

 

1.4. uchwała nr 79/214/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 16 listopada 2012 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

      godz. 10.15  ref. Wojciech Orłowski 

 

 

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

 

2.1. projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”  

w sprawie planu finansowego Związku na 2013 r.  

         ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

2.2. uchwała nr XXVI/274/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października  

2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

         ref. Magdalena Przybylska 

 

2.3. uchwała nr XIX/196/12 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

         ref. Magdalena Przybylska 

 

2.4. uchwała nr XIX/197/12 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

         ref. Magdalena Przybylska 
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2.5. uchwała nr XIX/198/12 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.  

         ref. Magdalena Przybylska 

 

2.6. uchwała nr XXIV/403/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla 

Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie – zakładu budżetowego 

Gminy Nysa. 

         ref. Aleksandra Bieniaszewska 

 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 


