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Nasz znak : BR.IX.0014.3.16.2011.MK                                   

        Brzesko, dnia 15.11. 2011 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  14 listopada   2011 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie : 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. Komisja wnioskuje aby stawka podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Brzesko wynosiła; 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i 

budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni – głosowano  4 

za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące  

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 

elektrowni wodnych -4,33 zł od 1 ha powierzchni – 

głosowano  7 za 

c) pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 0,12 zł  od 1 m2 powierzchni – 

głosowano 5 za, 2 wstrzymujące 

2) od budynków lub ich części: 

 a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,45 zł – 

głosowano 7 za  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – 16,50 zł – głosowano  7 za 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym – 9,07 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej – głosowano 7 za, 
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d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 

porozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 

podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł –głosowano 4 za, 

3 przeciw 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

głosowano 6 za 

 

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych-głosowano 7 za  

 

2. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

o zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji dla celów podatku od nieruchomości ,podatku rolnego podatku 

leśnego- wg. propozycji Burmistrza Brzeska – głosowano  7 za – 

jednogłośnie  

 

o obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – 

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 -  głosowano 6 za, 1 wstrzymujący  

 

o określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wg. 

propozycji Burmistrza Brzeska – głosowano 7 za jednogłośnie 

 

o komisja przyjęła informację  Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości 

stawek podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko w roku 2011. 

 

o utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku i nadania jej statutu z  

naniesionymi przez komisję poprawkami. Głosowano 6 za – 

jednogłośnie  
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o zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach 

publicznych na terenie Miasta Brzeska – głosowano 4 za, 1 

wstrzymujący  

 

3. Komisja wnioskuje  aby w projekcie uchwały w sprawie wydawania i funkcjonowania 

miesięcznika pt. ”Brzeski Magazyn Informacyjny” w § 1 ust.3 pkt.3 otrzymał brzmienie: 

„3. Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje Burmistrz Brzeska.”  

Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące. 

Projekt uchwały jw. wraz ze zmianami został przez komisję przyjęty 3 za,  

0 przeciw, 3 wstrzymujące  

 

4. Komisja przyjęła do wiadomości pismo- wniosek Komendanta Powiatowego 

Policji w Brzesku dot. umorzenia podatków od nieruchomości w roku 2012. 

 

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o objecie strefa płatnych parkingów 

parkingu przy Parafii Sw. Jakuba Apostoła , z wyłączeniem godzin trwania  

nabożeństw. Głosowano jednogłośnie  

 
 
 
 

 
Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury  Sportu Rady 
Miejskiej w Brzesku 

 
 

                                                                                                mgr Kazimierz Sproski 


