
NA.I-4211-18/2020 

 

 
PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 10 czerwca 2020 r., godz. 10.15 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze.  
 

1.1. Uchwała nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. 

        godz. 10.15 ref. Katarzyna Tromsa 
 

1.2. Uchwała nr XIX/235/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok. 
 

        godz. 10.30 ref. Katarzyna Tromsa 
 

1.3. Uchwała nr XX/237/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie     

      zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok. 

        godz. 10.30 ref. Katarzyna Tromsa 
 

2. Rozpatrzenie uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych.  
   
2.1. Uchwała nr XIII/117/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r.  

w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości. 

                                                                                                      ref. Ewelina Kurzydło 
 

2.2. Uchwała nr XIII/118/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r.  

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

                                                                                                      ref. Ewelina Kurzydło 
 

2.3. Uchwała nr XIII/119/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z 

terenu Gminy Kolonowskie. 

                                                                                                      ref. Ewelina Kurzydło 
 

2.4. Uchwała nr XXIII/129/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 maja 2020 r.  

w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości 

przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
 

                                                                                                      ref. Ewelina Kurzydło 
 

2.5. Uchwała nr XIX/160/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2020 r.  

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

                                                                                                      ref. Ewelina Kurzydło 
 

2.6. Uchwała nr XIX/108/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności podatku 

od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19. 

                                                                                                      ref. Magdalena Przybylska 
 



2.7. Uchwała nr XIII/111/2020 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.  
 

                                                                                                      ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

3. Sprawy różne. 
 

3.1. Sprawa wyjaśnień dotyczących interpretacji definicji pojęcia „niedochodzenia 

należności” oraz prawidłowego stosowania tego mechanizmu.  
 

  ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.     

 

 
 

          


