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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 29 grudnia 2020 r., godz. 10.30 
 

 
 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze.  
 
 

1.1. Uchwała nr XXVI/267/20 Rady Gminy Branice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego umowy leasingu. 
 

                                                                    godz. 10.30 ref. Iwona Frańczuk 
 

1.2. Uchwała nr XXV/390/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Bogacka Szklarnia o przyznanie środków  

w ramach funduszu sołeckiego. 

         godz. 10.45 ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

 

1.3. Uchwała nr XXV/391/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Ligota Dolna o przyznanie środków  

w ramach funduszu sołeckiego. 
 

                      godz. 10.45 ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.4. Uchwała nr XXV/392/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Kuniów o przyznanie środków w ramach 

funduszu sołeckiego. 
 

 

                    godz. 10.45 ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.5. Uchwała nr XXV/393/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 listopada 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Łowkowice o przyznanie środków w ramach 

funduszu sołeckiego. 
                                                                     

                                                                    godz. 10.45 ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

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

2.1. Uchwała nr XXXII/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
 

    ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

2.2. Uchwała nr XXIV/197/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 grudnia 2020 r.  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Lasowice Wielkie. 
 

   ref. Ewelina Kurzydło 
 

2.3. Uchwała nr XXXII/686/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Miasta Opola.   
 

 

 ref. Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska 

 



3. Sprawy różne. 
 

3.1. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy w związku z obowiązywaniem stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 

w przypadku opóźnienia w zakończeniu całego przedmiotu zamówienia 

(występującego w okresie obowiązywania tych stanów) zamawiający powinien 

naliczyć kary umowne, a następnie odstąpić od ich dochodzenia. 

   ref. Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska 
 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 


