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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 29 grudnia 2021 r., godz. 10.30 

 
 

 

 

 
 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze. 
 

 

1.1. Uchwała nr XL/303/2021 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 listopada 2021 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. 
 

godz. 10.30     ref. Iwona Frańczuk 
 

1.2. Uchwała nr 463/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 listopada 2021 r.  

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
 

 godz. 10.45     ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

1.3. Uchwała nr XLIX/418/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

terenie Gminy Głogówek na 2022 rok. 

 godz. 11.15     ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.4. Uchwała nr XLIX/422/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

 godz. 11.30     ref. Ewelina Kurzydło  
 

1.5. Uchwała nr XLIX/420/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek. 
 

 godz. 11.30     ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.6. Uchwała nr L/747/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 

rolnego na obszarze Gminy Nysa. 
 

 godz. 11.40     ref. Arkadiusz Talik 
 

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

2.1. Uchwała nr XXXI.246.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemnik o określonej pojemności. 

ref. Ewelina Kurzydło 
 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 
 

 


