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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 22 stycznia 2020 r., godz. 12.00 

 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze.   
 

1.1. Uchwała nr XVIII.110.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole 

na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.    
 

              godz. 12.00    ref. Iwona Frańczuk 
 

1.2. Uchwała nr XV/107/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
 

              godz. 12.15     ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.3. Uchwała nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr IX/49/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia 

stawki tej opłaty.      

             godz. 12.30     ref. Katarzyna Tromsa 
 

1.4. Uchwała nr XVI/101/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności. 

                                     godz. 12.45      ref. Arkadiusz Talik 

1.5. Uchwała nr XVI/103/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 

             godz. 12.45     ref. Arkadiusz Talik 
 

1.6. Uchwała nr XIX/200/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia  

2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

             godz. 13.00     ref. Arkadiusz Talik 
 

1.7. Uchwała nr XIX/201/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia  

2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Głogówek. 

             godz. 13.00     ref. Arkadiusz Talik 

 



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

2.1. Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków  

w 2019 r.  

                                                                                                      ref. Iwona Frańczuk 
 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.     

         
 


