
Brzesko, dnia  19.11. 2008 rok

Pan Burmistrz Brzeska

    Grzegorz Wawryka 

Nasz znak:BR.IX.0064/5/  21/2008/MK

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny 

Rady  Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu  19 listopada  2008 roku podjęte zostały wnioski i 

opinie  :

1. Komisja  wnioskuje  o  przygotowanie  do  projektu  budżetu  na  rok  2010   analizy 

zmniejszenia   dochodów  gminy  ,  w  związku   z  propozycją  wprowadzenia 

preferencyjnej  stawki  podatku   od  nieruchomości  dla  budynków   w  których 

prowadzona  jest  działalność  np.  krawiectwo,  usługi  szewskie,  usługi 

zegarmistrzowskie ,  a także innych zanikających zawodów , oraz tych  związanych z 

rzemiosłem użytecznym. Głosowano jednogłośnie 

2. Pozytywnie  zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 Zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji i 

deklaracji dla celów  podatku od nieruchomości ,podatku rolnego podatku 

leśnego – głosowano jednogłośnie 

 Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – komisja 

wnioskuje o  obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 

GUS z dnia 17.10.2008 roku w sprawie średniej  ceny skupu żyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów  2008 roku z kwoty 55.80 zł za 1  dt do kwoty 

50,00 zł za 1 dt do celów wymiaru  podatku rolnego na terenie Gminy 

Brzesko- głosowano  4 za, 2 wstrzymujące 



 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały zarządzającej pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa ,wyznaczenia 

inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.

 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie   wysokości stawek 

podatku od nieruchomości w następujących wysokościach : :

1) od gruntów: 
a) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 

zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej   statutowej  działalności 

pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  –  0,10 zł  od  1  m2 

powierzchni 
Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący 

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,39 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej 
b) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków 

mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  – 
16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych   na   prowadzenie   działalności   gospodarczej   w   zakresie   udzielania 
świadczeń  zdrowotnych - 3,57 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej 

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  4 za , 2 wstrzymujące 
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 6 za  / jednogłośnie /

3.  Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowała komisja  projekt uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2009 z następującymi poprawkami:
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 w paragrafie  7   dodać pkt.11 o  treści  ”  Przygotowanie  i  podanie  do  publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie w placówkach użyteczności publicznej informacji 

o  ogólnopolskich  formach  pomocy  a  w  szczególności  o„  Bezpłatnym  telefonie 

zaufania  dla  dzieci  i  młodzieży”  –  tel.116  111,   Telefonie  dla  ofiar  przemocy  w 

rodzinie „ Niebieska Linia” – tel. 0 80112 00 02, oraz innych dostępnych na terenie 

Gminy Brzesko.

 dodać paragraf 12 o treści:

1.  „Informacje na temat udzielonych organizacjom dotacji i sposobie realizacji 

zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 

poprzedni zostaną przedstawione w postaci sprawozdania do 15 lutego 

każdego roku Radzie Miejskiej w Brzesku .

2. Informacje  o których mowa w punkcie 1 umieszcza się na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Brzesku .

4.   Komisja   zapoznała  się  z  wnioskiem  wniosek  SP  ZOZ  w  Brzesku   o 

współfinansowanie zadania pn. ”Modernizacja i przebudowa miejsc parkingowych wraz z 

poprawą rozwiązań komunikacyjnych  w SP ZOZ w Brzesku. ”pozytywnie   jednogłośnie 

opiniuje  powyższą  prośbę   .Jednocześnie  Komisja   wnioskuje   aby  Dyrekcja  szpitala 

wystąpiła  do wszystkich ościennych gmin powiatu brzeskiego , aby  zabezpieczyły w 

swoich budżetach środki finansowe  na  wykonanie  dokumentacji   jak i samej realizacji 

zadania ,proporcjonalnie do ilości  mieszkańców danej gminy .

Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Pomocy  Społecznej  i  Rodziny   Rady  Miejskiej  w 

Brzesku  -    Apolonia Warzecha 
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