
P R O T O K Ó Ł  NR  12/2011 

 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 
10  listopada 2011 roku 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie według 

załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu przewodniczyła radna Katarzyna 

Pacewicz Pyrek Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek 

posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie.  

 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek przedstawiła porządek 

posiedzenia Komisji GKOŚiR oraz poddała go pod głosowanie.  

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, jak niżej. 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1.  Wizja lokalna w sprawach różnych na terenie Gminy Brzesko. 

2.    Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok- podjęcie uchwał. 

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4.    Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji, 

 zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej. 

 
Ad. 1  

Wizja lokalna w sprawach różnych na terenie Gminy Brzesko.  

 

Przewodnicząca Komisji Pani Katarzyna Pacewicz- Pyrek, po odbyciu wizji lokalnej 

na terenie Gminy Brzesko, przedstawiła następujące wnioski i poddała je pod głosowanie: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystosować pismo do właściciela lub 

zarządcy garaży przy ul. Starowiejskiej, by uprzątnął teren na którym znajdują się 

garaże a przede wszystkim zlikwidował dzikie wysypisko śmieci na tym terenie. 

Głosowano jednogłośnie.   

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 o numerze działki 1785/2 przy trasie A4.  

Głosowano jednogłośnie.  

 



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by rozważyć możliwość wykupu działki o 

numerze 1785/2 o powierzchni 22,87 ara w Jasieniu i utworzenia na niej ścieżki łączącej 

ul. Wiedeńską z trasą A4.  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by oszacować sposobem gospodarczym, 

koszty przełożenia drogi w Porębie Spytkowskiej przy działce 1552/2  

i uwzględnić, iż pod drogą będzie przebiegał gazociąg. Komisja również wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska, by skonfrontować wszystkie istniejące mapy terenu w geodezji  

i stwierdzić rzeczywisty, stan faktyczny przebiegu drogi gminnej.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2012 rok- podjęcie 

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.  

Radny Adam Kwaśniak, przedstawił komisji, stawi jakie zaproponowała Komisja 

PPPiP.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zaproponował propozycję, aby 

ciężar podatków przenieść na osoby prawne, których kryzys mniej dotknie. Zaproponował, 

aby podnieść od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0, 61 zł na 

0,65 zł., ponieważ ten podatek dotyczy w 90% od osób prawnych. Patrząc na stawki  

w sąsiednich gminach, były one wyższe jeszcze przed podwyżkami.  

Przewodnicząca komisji Pani Katarzyna Pacewicz-Pyrek, po dyskusji i przedstawiła 

propozycję stawek i poddała projektu 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: 

a) od budynków mieszkalnych i ich części – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej –głosowano jednogłośnie; 

b) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,65 

zł.   –głosowano jednogłośnie; 



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. o wskaźnik inflacyjny w zaokrągleniu, dodała, że w 2009 roku stawka  

była w wysokości 50zł.  

Przewodnicząca komisji Pani Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że była by 

za podniesieniem tej stawki, ponieważ u nas nie występuje dużo ludzi, którzy posiadają dużo 

ziemi. Zaproponowała, aby stawka była w wysokości 55 zł.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, proponował obniżenie podatku do 

50 zł ostatecznie zgodził się z propozycją zmiany stawki, zaproponowaną przez 

przewodniczącą komisji.  

Przewodnicząca komisji Pani Katarzyna Pacewicz-Pyrek, po przeprowadzonej 

dyskusji i analizie, przedstawiła opinie oraz wnioski i poddała je pod głosowanie:  

Pozytywnie jednogłośnie 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. 

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 55,00 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.  

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że protokół 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

z  dnia 17 października 2011 roku wyłożony został w Biurze Rady Miejskiej. W związku   

z czym  zapytała, czy do protokołu są uwagi i wnioski? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag 

do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie.  



 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do 

komisji, zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady 

Miejskiej.  

 

Przewodnicząca komisja Katarzyna Pacewicz-Pyrek, pismo Pana G. w sprawie  

w sprawie odsprzedaży części działek. Po dyskusji i analizie przedstawiono wniosek i 

poddano go pod głosowanie:  

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Pana G. w sprawie odsprzedaży części działek o 

Nr 1869/11, 1869/41, przychyla się do złożonej propozycji wnioskodawcy.   

Głosowano jednogłośnie.  

 

Inspektor UM w Brzesku Pani Elżbieta Spyrka, przedstawiła członkom komisji 

umowy dzierżawy przygotowane przez wydział.  

Po dyskusji przedstawiono wniosek i opinię:  

Komisja pozytywnie opiniuje umowy dzierżawy przygotowane przez wydział na czas 

nieokreślony z wyłączeniem dzierżawy Nr 1274/6  na ul. L. Piłsudskiego pod kiosk handlowy. 

 

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. 

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wydział złożył na piśmie do końca 

listopada analizę realizacji wniosków  KGKOŚiR za pierwsze półrocze roku 2011. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   

Posiedzenie trwało od godziny 830 do godziny 1100 

 

 
                                                                            Przewodnicząca Komisji 

                                                                     Gospodarki Komunalnej Ochrony  

                                                         Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku                                                                        

 
 Protokołowała 

                                                                        mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek                                                                     
Joanna Szczepka 

 

 


