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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 16 października 2019 r., godz. 10.15 

 

 
 

 
 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze.   
 

1.1. Uchwała nr VIII.61.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 13 września 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

godz. 10.15  ref. Katarzyna Tromsa 
 

1.2. Uchwała nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

godz. 10.30  ref. Katarzyna Tromsa 
 

1.3. Uchwała nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

godz. 10.30  ref. Katarzyna Tromsa 
 

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

2.1. Uchwała nr XV/160/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach 

Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek.  

ref. Arkadiusz Talik 
 

 

2.2. Sprawa udzielenia z budżetu Powiatu Nyskiego pożyczki dla SP ZOZ w Głuchołazach. 

Uchwały Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r.: nr X/101/2019 w sprawie 

udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,  nr X/98/2019 w sprawie zmiany uchwały 

Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r., nr X/99/2019 w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Nyskiego na 2019 r.  

ref. Arkadiusz Talik 
 

 

3. Sprawy różne. 

3.1. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy gmina może zlecić i sfinansować lub 

udzielić wsparcia finansowego na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa – 

pomnika przyrody, który rośnie na terenie prywatnym. 

ref. Magdalena Przybylska 
 

4. Procedura badania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego  

w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 



2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego.  

ref. Magdalena Przybylska 
 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 

 

 
 

 

 

 

 


