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PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 w dniu 30 czerwca 2021 r., godz. 11.30 

 
 

 
 
 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze. 
 

1.1. Uchwała nr XXVII/322/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. 

godz. 11.30 ref. Arkadiusz Talik 
 

1.2. Uchwała nr XXX/354/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Brzeg na 2021 r. 

godz. 11.30 ref. Arkadiusz Talik 
 

1.3. Uchwała nr XXX/355/21  Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
 

godz. 11.30 ref. Arkadiusz Talik 
 

 

1.4. Uchwała nr XXXVI/296/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 

2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych. 

godz. 12.30 ref. Arkadiusz Talik 
 

1.5. Uchwała nr XXVIII/288/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 2 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

godz. 12.45 ref. Ewelina Kurzydło 
 

1.6. Uchwała nr XXXVIII/349/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 maja 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
 

godz. 13.00 ref. Ewelina Kurzydło 
 

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

umarza się postępowanie nadzorcze. 

2.1. Uchwała nr XXI/193/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 maja 2021 r.  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok.  

 

 
 

godz. 13.15 ref. Magdalena Przybylska 
 

 

 

3. Sprawy różne. 
 

3.1. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy Miasto może opracować Regulamin 

określający zasady udzielania dotacji, dopuszczający możliwość udzielenia 

dofinansowania mieszkańcom do zmiany ekologicznego źródła ciepła (po jego 



odłączeniu) na inne ekologiczne źródło, w przypadku, gdy z obiektywnych przyczyn 

mieszkańcy ci utracili dostęp do dotychczasowego ekologicznego źródła ciepła. 
 

      ref. Aleksandra Bieniaszewska 
 

3.2. Sprawa wyjaśnień dotyczących pytania, czy gmina, w celu promocji gminnych 

walorów turystycznej oraz samej gminy, może ponieść ze swojego budżetu wydatek 

na wykonanie zewnętrznej iluminacji świetlnej niebędącego zabytkiem kościoła, 

położonego na terenie tej gminy. 
 

            ref. Magdalena Przybylska 
 

4. Wybór Komisji Konkursowej na etatowego członka Kolegium. 
 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 

 

 

  

  
 


