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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 19 stycznia 2022 r., godz. 10.30 
 

 

 
 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze.  
 

1.1. Uchwała nr XLIII/333/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu  

z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie w Lewinie Brzeskim 

Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa 

Powiatowego w Brzegu.                                                                               

 godz. 10.30 ref. Arkadiusz Talik 
 

1.2. Uchwała nr XLIII/334/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu  

z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony 

zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu.  

                                                                                   godz. 10.30 ref. Arkadiusz Talik 
 
 

1.3. Uchwała nr XXVIII/296/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2021 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia  

28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty. 

godz. 10.50 ref. Arkadiusz Talik 

 

 
 

1.4. Uchwała nr XXXIX.255.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza.  

 

 

                                                                                   godz. 11.05 ref. Arkadiusz Talik 

2. Sprawy różne. 
 

2.1. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy możliwe jest rozpoczęcie przez Gminę 

naliczania podatku od nieruchomości dla gruntów niezabudowanych objętych 

obszarem rewitalizacji niezwłocznie od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jeżeli upłynął 

4-letni okres od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, czy też musi również upłynąć okres 4 lat od wejścia w życie uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji, a to mając na uwadze treść art. 5 ust. 1 

pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.; dalej: u.p.o.l.). 
 

      ref. Magdalena Przybylska 
 

3. Uchwalenie ramowego planu pracy na 2022 r. 
 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 
 


