P R O T O K Ó Ł NR 9/ 2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu :

16 listopada

2011 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny
Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił
porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na
posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza stawek podatków lokalnych na rok 2012- zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad. 1.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący

Komisji

Leszek

Klimek

poinformował,

że

protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 września 2011 roku wyłożony był
w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi?
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji
poddał go pod głosowanie.
Protokół z dnia 16 września 2011 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2. Analiza stawek podatków lokalnych na rok 2012- zaopiniowanie projektów
uchwał.
Naczelnik Wydziału POL UM w Brzesku Pani Marzena Zacher, przedstawiła
i omówiła projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,

projekt uchwały obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, projekt
uchwały określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przedstawiła kształtowanie się stawki podatku od nieruchomości.
Następnie Naczelnik Wydziału POL UM w Brzesku Pani Marzena Zacher,
przedstawiła i omówiła projekt uchwały obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru

podatku rolnego. Ponieważ wrosła cena żyta prawie o 100%, propozycja z urzędu
wynosi 40zł.
Po dyskusji i analizie Przewodniczący komisji przedstawił kolejno pod głosowanie:

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości. Komisja wnioskuje, aby stawka podatku od
nieruchomości od budynków lub ich części wynosiła:
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z 0,61 zł na
stawkę 0,65 zł. od 1m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,33 od 1 ha - bez zmian.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego –
0,12zł od 1m² - bez zmian.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych ; z 0,42 zł od 1m² powierzchni użytkowej na stawkę 0, 50
zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków

mieszkalnych

lub

ich

części

zajętych

na

prowadzenie

działalności gospodarczej – 16, 50 zł od 1m² powierzchni użytkowej
na stawkę 16, 70 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9, 07 zł. od 1m² powierzchni
użytkowej na stawkę 9, 10 zł.
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,45 zł. od 1m² powierzchni użytkowej – bez zmian.
e) pozostałych- 3,0 zł od 1m² powierzchni użytkowej bez zmian.
3) od budowli – 2 % ich wartości – bez zmian.
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
a. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego
podatku leśnego- wg. propozycji Burmistrza Brzeska.
b. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego –
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komisja wnioskuje o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa GUS z dnia 19.10.2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku z kwoty 74.18 zł za
1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt do celów wymiaru podatku rolnego na
terenie Gminy Brzesko.
o Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wg.
propozycji Burmistrza Brzeska.
Komisja przyjęła informację Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości
stawek podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko w roku 2011.
Ad. 3.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Pan Leszek Klimek, odczytał pisma, które zostały
skierowane na komisję.
Przyjęto do wiadomości pisma:

· pismo pracowników Spółki MPK w Brzesku dot. zabezpieczenia w budżecie roku 2012
środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń;

· pismo Komendanta Powiatowej Policji w Brzesku w sprawie zwolnieniu z podatku od
nieruchomości.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do Prezesa MPK, by
przedstawił nowe stawki cen biletów i ewentualnych lub częściowych likwidacji
istniejących ulg.
Głosowano jednogłośnie.
Następnie komisja omówiła temat miejsc parkingowych na nowym Rynku oraz
funkcjonowanie MPK w Brzesku.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że będą wyznaczone miejsca tylko
po jednej stronie, choć nadal zastanawiają się jeszcze nadal na tym. Burmistrz doda, że

3

Kierownik Henryk Piela, był na rozmowach z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz
policją w sprawie dotyczącej parkingu na Rynku.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1000.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku
LESZEK KLIMEK
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