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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 1 kwietnia 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/130/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 lutego 2020 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

        godz. 10.15    ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.2. Uchwała nr XVI/131/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 lutego 2020 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.       

        godz. 10.15    ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.3. Uchwała nr XII/107/2020 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów 

zrealizowanych inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy 

Skarbimierz   

      godz. 10.30    ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

1.4. Uchwała nr XV.101.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 lutego 2020 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy 

Chrząstowice. 
 

      godz. 10.45    ref. Arkadiusz Talik  
 

2. Sprawy różne. 
 

2.1. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy w przypadku realizacji tytułu 

wykonawczego 25 % uzyskanych w wyniku sprzedaży środków zgodnie z art. 23  

ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami należy potrącić 

i zaliczyć na dochody Powiatu i dopiero po dokonaniu tego zaliczenia z pozostałej 

części pokryć zadłużenia objęte tytułem wykonawczym. 
 

        ref. Arkadiusz Talik 
 

2.2. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy Zespół Szkół w Prusinowicach jako 

podatnik zwolniony będzie z podatku od nieruchomości w przypadku wynajmu sali 

gimnastycznej podmiotowi będącemu organizacją pożytku publicznego, którego 

działalność statutowa będzie działalnością nieodpłatną. 
 

        ref. Iwona Frańczuk 
 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.              


