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Nasz znak : BR.IX.0014.1. 10.2011.MK                 Brzesko, dnia 17.11. 2011 r. 
 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 17 listopada 2011 roku podjęte zostały 
następujące wnioski i opinie: 
 
 

1. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja wysokość  stawki czynszu najmu, 

stanowiącego stawkę wywoławczą do przetargu na najem lokalu użytkowego  

w budynku Kręgielni, zarządzanej przez BOSiR Brzesko, zlokalizowanej przy ul. 

Browarnej, w wysokości 2, 50 zł za 1m2 + VAT.  

/w czasie głosowania obecnych 5 członków komisji/ 

 

2. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano wniosek  dot. wykupu przez Gminę 

Brzesko gruntu zajętego pod ul. Wiedeńską, od Pani H.Ś. zam. Jasień. 

 

3. Komisja  rozpatrzyła wniosek Pana Z.H zam. Brzesko o nabycie działki gminnej nr 

2197/4 położonej k/ronda przy ul. Mickiewicza w Brzesku. Komisja wnioskuje  

o wydzierżawienie przedmiotowego gruntu bez jego sprzedaży, na okres 10 lat. 

Głosowano jednogłośnie przy 5 radnych obecnych. 

 

4.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystąpić z pismem do GDDKiA, 

popierające pismo Rady Sołeckiej miejscowości Jasień w sprawie zamontowania 

kładki w Jasieniu, by połączyć dwie drogi serwisowe. Głosowano jednogłośnie. 

 

5. Komisja wnioskuje  aby wniosek mieszkańców ul. Wiedeńskiej w Jasieniu o wykup 

lub dzierżawę  gruntu z przeznaczeniem na urządzenie ścieżki łączącej ul. 

Wiedeńską z trasą A4,  przedstawić do opinii zebrania wiejskiego sołectwa Jasień. 

Po uzyskaniu tej opinii, komisja Gospodarki Finansowej podejmie dalsze wnioski  

w sprawie.  Głosowano jednogłośnie. 

 

6. Komisja przyjęła do wiadomości wniosek Komendy Powiatowej Policji w Brzesku  

o zastosowanie w roku 2012 umorzeń w podatku od nieruchomości.  

Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący  
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7. Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie zaopiniowała 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   

jednogłośnie  

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 

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

jednogłośnie 

c) pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

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

jednogłośnie  

2) od budynków lub ich części: 

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

głosowano jednogłośnie . 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – 16,50 zł – głosowano  4 za , 0 przeciw, 2 

wstrzymujące 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym – 9,10 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej – głosowano 5 za, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący 

d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w porozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń – 4,45 zł –głosowano 4 za, 1 

wstrzymujący, 1 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  

jednogłośnie 
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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  jednogłośnie  

Projekt uchwały po wprowadzeniu propozycji stawek jw. został przyjęty jednogłośnie. 

 

8. 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   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 4 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących 

 

o określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wg. 

propozycji Burmistrza Brzeska – głosowano  jednogłośnie 

 

o komisja przyjęła informację  Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości 

stawek podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko w roku 2011. 

 

o zakazu, spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach 

publicznych na terenie Miasta Brzeska – głosowano jednogłośnie 

 

o zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; 
głosowano  4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące 

 
o zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 

2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 
2011 - 2022; głosowano  6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące 

 
o zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości 
Poręba Spytkowska z magistralą - etap II i III (pompownia P1, zbiornik, sieć 
wodociągowa w strefie zbiornika, hydrofornia H1 z siecią wodociągową 
strefy hydroforni)" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013, oś 3 
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"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"; 
głosowano  jednogłośnie 

 
o zmiany uchwały  Nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 

stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Województwa Małopolskiego; głosowano  jednogłośnie 

 
o zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2011; 

głosowano  jednogłośnie  
 

 

9. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury  

i Sportu UM w Brzesku  wielkości kosztów finansowych przeznaczonych na  

utrzymanie i działalność placówek oświatowych w gminie Brzesko/ szkoły 

podstawowe  i gimnazja/, z rozbiciem na koszty osobowe i koszty pośrednie.  

      Głosowano jednogłośnie   

 
 
 

10. Komisja  zapoznała się z wnioskiem Prezesa Spółki BZK w Brzesku dot. 

zabezpieczenia w budżecie Gminy Brzesko  środków finansowych na uzbrojenie 

nowych terenów pod poszerzenie Cmentarza Komunalnego w Brzesku. Komisja 

wnioskuje aby Prezes Spółki BZK  przedstawił na najbliższym posiedzeniu komisji 

w miesiącu grudniu br. obecne warunki  funkcjonowania Spółki,  z uwzględnieniem 

cmentarza Komunalnego. Głosowano  jednogłośnie 

 

11. Komisja Gospodarki Finansowej  negatywnie opiniuje sprzedaż  lub 

wydzierżawienie   gruntu tj. części działki nr 1869/11 o pow.8 m2 i części  działki 

nr 1869/41 o pow.8 m2 położonej w Brzesku,  na rzecz Pana J.G.  

            Głosowano   4 za, 1 wstrzymujący  

 

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza aby Pana Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska UM przygotował i przedstawił komisji  koncepcję gminy, dot. 

propozycji zagospodarowania części działek wyszczególnionych w piśmie Pana J.G. 

Głosowano  jednogłośnie 

 

13. Zapoznano się z pismem NSZZ Solidarność przy MPK Brzesko dot. zaplanowania w 

budżecie gminy na 2012 rok środków finansowych na podwyżki dla pracowników 

MPK. 
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Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza  o przygotowanie na kolejne posiedzenie 

komisji  analizy zastosowanych ulg, zwolnień  i dopłat z tym związanych,  do Spółki 

MPK w Brzesku . Głosowano  jednogłośnie 

 

14. Komisja zapoznała się z pismem Spółki Jel-fliz w Brzesku dot. poniesionych strat 

finansowych z  tytułu prowadzonych remontów na terenie miasta. Komisja 

wnioskuje aby rozpatrzyć możliwość skorzystania i zastosowania z ulg 

podatkowych przez  Spółkę Jel-fliz , biorąc pod uwagę utracone dochody . 

 

15. Komisja przyjęła  do wiadomości wnioski sołectwa Wokowice i Jadowniki  dot. 

propozycji do projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2012. 

 

Przewodniczący   Komisji Gospodarki 
Finansowej   Rady Miejskiej w Brzesku 

 
         STANISŁAW GÓRA                        

 


