
NA I-4211-22/2015 

 
PORZĄDEK OBRAD  

POSIEDZENIA KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

w dniu 23 grudnia 2015 r. 

 

 

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

toczy się postępowanie nadzorcze: 

         

1.1.   uchwała nr XIII/136/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru 

podatku od nieruchomości. 

  godz. 10.15   ref. Magdalena Przybylska 

 

1.2.   uchwała nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru 

podatku rolnego. 

    godz. 10.15   ref. Magdalena Przybylska 

 

1.3.   uchwała nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru 

podatku leśnego. 

    godz. 10.15   ref. Magdalena Przybylska 

 

1.4.   uchwała nr X.53.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości. 

    godz. 11.00   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.5.   uchwała nr X.54.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r.  

w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji  

na  podatek rolny. 

    godz. 11.00   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.6.   uchwała nr X.55.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r.  

w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji  

w sprawie podatku leśnego. 

    godz. 11.00   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.7.   uchwała nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

    godz. 11.45   ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.8.  uchwała nr XI.54.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu  

i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od 

nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 

    godz. 12.00   ref. Klaudia Stelmaszczyk 



1.9.  uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. 

    godz. 12.15  ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.10. uchwała nr X.80.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

Gminy Chrząstowice. 

    godz. 12.30  ref. Klaudia Stelmaszczyk 

 

1.11. uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r.  

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

    godz. 12.45  ref. Jan Uksik 

 

1.12. uchwała nr X/75/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek 

leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego. 

    godz. 13.00  ref. Grzegorz Czarnocki 

 

1.13. uchwała nr  XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia 

zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od 

nieruchomości. 

    godz. 13.15  ref. Grzegorz Czarnocki 

 

1.14. uchwała nr  XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego. 

    godz. 13.15  ref. Grzegorz Czarnocki 

 

1.15. uchwała nr  XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego. 

    godz. 13.15  ref. Grzegorz Czarnocki 

 

1.16. uchwała nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia wzorów 

formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości. 

    godz. 14.00  ref. Grzegorz Czarnocki 

 

1.17. uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia wzorów 

formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym. 

    godz. 14.00  ref. Grzegorz Czarnocki 

 

1.18. uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia wzorów 

formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym. 

    godz. 14.00  ref. Grzegorz Czarnocki 

 

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

nie dopatrzono się naruszenia prawa. 
 


