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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 15 stycznia 2020 r., godz. 10.15 

 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze.   
 

1.1. Uchwała nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia  

2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.      

      godz. 10.15        ref. Magdalena Przybylska 
 

1.2. Uchwała nr XX/403/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym. 

      godz. 10.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

1.3. Uchwała nr XX/404/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.       

      godz. 10.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

1.4. Uchwała nr XX/405/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki. 

      godz. 10.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

1.5. Uchwała nr XX/406/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa. 

      godz. 10.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

1.6. Uchwała nr XX/407/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice. 

      godz. 10.30   ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

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

2.1. Uchwała nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki tej opłaty za 

pojemnik. 

                                                                                                      ref. Magdalena Przybylska 
 

2.2. Uchwała nr XV/249/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
 

      ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

2.3. Uchwała nr XVI/177/19 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty.  

       ref. Magdalena Przybylska      



 

3. Sprawy różne. 
 

3.1. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy Gmina w sposób prawidłowy dokonuje 

naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli 

emerytów, przyjmując 5% pobieranych przez nich świadczeń wymienionych w Karcie 

Nauczyciela za jeden miesiąc ustalony w oparciu o średnią wysokość emerytury, renty 

lub świadczenia za cały rok. 

ref. Klaudia Stelmaszczyk 

4. Wybór przedstawiciela RIO w Opolu do Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych. 
 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 


