Poznań, dnia 22 czerwca 2022 r.
WA-0010/18/2022
Członkowie Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
/wszyscy/
Na podstawie przepisu art. 18a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z późn. zm.) zwołuję posiedzenie
Nr 18/2022 Kolegium Izby w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 z następującym projektem
porządku obrad.
I.

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

II. Rozpatrzenie spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:
1. Uchwała Nr XXXVIII/262/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki
takiej opłaty na terenie Gminy Malanów (wpływ: 2022-05-26)
Ref. Członek Kolegium Renata Konowałek
2. Uchwała Nr XLIII/287/22 Rady Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej
opłaty (wpływ:2022-06-06)
Ref. Członek Kolegium Małgorzata Łuczak
3. Uchwała Nr LIX/411/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (wpływ: 2022-06-01)
Ref. Członek Kolegium Aleksandra Marszałek
III. Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie budżetu
i jego zmian, oraz rozpatrywanie wniosków Członków Kolegium w sprawie wszczęcia
postępowania nadzorczego w trybie art. 12 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych:
1. Uchwała Nr XXXVII/253/22 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27.05.2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2022 rok (wpływ: 02.06.2022)
Ref. Członek Kolegium Małgorzata Łuczak
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2095, z późn. zm.) posiedzenie Kolegium Izby zostanie przeprowadzone w sposób
zdalny. Przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, zgodnie z treścią art. 18
ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ma prawo uczestnictwa w posiedzeniu
kolegium izby zdalnie.
Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu
/-/ Grażyna Wróblewska

