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Nasz znak:BR.IX.0014.6.9.2011.JS 
 
 
 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w  Brzesku, odbytym w dniu 16 listopada 2011 roku, podjęty został następujący 

wniosek.  

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały  

w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach 

publicznych na terenie miasta Brzeska w wyłączeniem Placu Żwirki i Wigury. 

2. 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.  

3. 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 – 

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. 

o Komisja przyjęła informację  Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości 

stawek podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko w roku 2011. 

4.  Przyjęto do wiadomości pisma:   
 
o pismo pracowników Spółki MPK w Brzesku dot. zabezpieczenia w budżecie roku 2012 

środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń;  

o pismo Komendanta Powiatowej Policji w Brzesku w sprawie zwolnieniu z podatku od 

nieruchomości.  

5.  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. 

 

 

    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
   w Brzesku 

    

   Leszek Klimek  



 

 


