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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 4 marca 2020 r., godz. 10.15 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze.   
 

1.1. Uchwała nr XIV/146/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 lutego 2020 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na 

zadania służące ochronie powietrza. 

        godz. 10.15    ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

1.2. Uchwała nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 stycznia 

2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Lewin Brzeski. 
 

                godz. 10.30    ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

1.3. Uchwała nr XX/109/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2020 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację inwestycji   

w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Niemodlin”,  ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

działanie 5.5 Ochrona powietrza.  

          godz. 10.45    ref. Ewelina Kurzydło 
 

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

2.1. Zarządzenie Nr ZW/0050/21/Fn-4/2020 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 31 stycznia 

2020 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie 

podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym  

w formie łącznego zobowiązania podatkowego. 

 ref. Klaudia Stelmaszczyk 

3. Sprawy różne. 
 

3.1. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy kwota zobowiązania wynikająca  

z zawartej umowy leasingu operacyjnego powinna być: 

− zaliczona do kwoty długu gminy poprzez ujęcie w wieloletniej prognozie finansowej 

w kolumnie 6 i 6.1 oraz w kolumnach 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1, 10.7.2.1.1, 

proporcjonalnie w każdym roku do jego spłaty, 

− ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej jako wydatek 

bieżący. 

 ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

 

3.2. Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotycząca wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

  ref. Przewodniczący Kolegium – Grzegorz Czarnocki 
 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.              


