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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 24 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 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. 

       godz. 10.15 ref. Magdalena Przybylska 
 

1.2. Uchwała nr XIII/117/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r.  

w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości. 

      godz. 10.30 ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.3. 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. 

       godz. 10.30 ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.4. 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. 
 

       godz. 10.50 ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.5. Uchwała nr XIX/162/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2020 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
 

       godz. 11.00 ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.6. Uchwała nr XIX/163/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2020 r.   

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
 

       godz. 11.00 ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.7. Uchwała nr XIX/134/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. 

      godz. 11.30 ref. Arkadiusz Talik 



1.8. Uchwała nr XIX/135/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. 

       godz. 11.30 ref. Arkadiusz Talik 
 

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

2.1. Uchwała nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2020 r.  

w sprawie przyznania dotacji mieszkańcom Ulanowic na wymianę dachówki  

w budynku mieszkalnym.  
  

                                                                                                      ref. Klaudia Stelmaszczyk 

3. Zmiana ramowego planu pracy na 2020 r.  
 
 

4. Sprawy różne. 
 

4.1. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy Miasto Opole może w zgodzie  

z przepisami ustawy o finansach publicznych udzielić dotacji dla SPZOZ  

z przeznaczeniem na inwestycję w postaci nakładów na adaptację pomieszczeń wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, stanowiących inwestycję w obcy środek trwały. 
 

   ref. Klaudia Stelmaszczyk 
 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa.     

 

 
 

 

          


