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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 29 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 XV/100/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy 

Byczyna. 

                                                                                  godz. 10.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.2. Uchwała nr LXIX/12/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

                                                                                  godz. 10.30  ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.3. Uchwała nr LXIX/17/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr LXVII/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

godz. 10.30  ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.4. Uchwała nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

godz. 11.00  ref. Grzegorz Czarnocki 
 

1.5. Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie zasad określania udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Paczków na 

zadania służące ochronie powietrza. 

              godz. 11.30  ref. Grzegorz Czarnocki 
 

 

 

2. Przedstawienie Kolegium Izby przez Przewodniczącą Komisji Konkursowej listy 

kandydatów na Prezesa Izby wraz z dokumentacją z przebiegu postępowania 

konkursowego.  

            ref. Przewodnicząca Komisji Konkursowej – Klaudia Stelmaszczyk 
 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 


