
NA.I-4211-34/2019 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 31 grudnia 2019 r., godz. 9.00 
 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze.   
 

1.1. Uchwała nr IX/84/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r.  

w sprawie podatku od środków transportowych. 

godz. 9.00  ref. Iwona Frańczuk 
 

1.2. Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik. 

godz. 9.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.3. Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 

 godz. 9.15  ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.4. Uchwała nr XIV/120/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2019 r.  

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 

godz. 9.50  ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.5. Uchwała nr XIV/121/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2019 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 
 

godz. 9.50  ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.6. Uchwała nr XIV/122/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2019 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
 

godz. 9.50  ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.7. Uchwała nr XIX/372/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. 

godz. 10.30  ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

 

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

2.1. Uchwała nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 listopada 2019 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 



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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

     


