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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej Rady  Miejskiej  w 

Brzesku odbytym w dniu  18 listopada  2009  roku podjęte zostały następujące wnioski i 

opinie:

1. Opinia.

Komisja  zapoznała  się  z  informacją  dotyczącą  funkcjonowania  Spółki  –  Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

2. Opinia.

Komisja  zapoznała  się  z  projektami  uchwał  dotyczącymi  wysokości  stawek  podatków 

lokalnych na 2010 rok tj.

• Projektem  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  – 

głosowano pozytywnie jednogłośnie.

• Projektem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

- głosowano pozytywnie jednogłośnie.



• Projektem uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji                  i deklaracji 

dla  celów podatku od  nieruchomości,  podatku  rolnego        i  podatku leśnego. 

Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

3. Opinia.

Komisja  zapoznała  się  z  informacją  o  pozyskanych  przez  Gminę  Brzesko  środkach 

pozabudżetowych, w szczególności środkach z programów Unii Europejskiej. 

4. Opinia.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na realizację zadania w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego /Rzezawa-

Brzesko Grady  - Kanalizacja/. 

5. Opinia.

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, na rok 2010.

6. Opinia

Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw 

ulicom i osiedlom we wsi Wokowice.

7. Opinia.

Komisja  zapoznała  się  z  Uchwałą  Nr  2/2009  Ogólnego  Zebrania  Mieszkańców  Osiedla 

„Okocimskiego”  z  dnia  26.10.2009  roku  w  sprawie  wydania  negatywnej  opinii  dla 

planowanej lokalizacji drink – baru z salą taneczną przy ul. Adama Mickiewicza 31.



8. Opinia.

Komisja zapoznała się z pismem Komendanta Powiatowej Policji  w Brzesku, dotyczącym 

zwolnienia z ponoszenia opłaty podatku od nieruchomości budynków położonych w Brzesku 

– ul. Szczepanowska Nr 53 i ul. Adama Mickiewicza Nr 15.

9. Wniosek.

Komisja  wnioskuje,  o  przesunięcie  środków,  które  zostały  przeznaczone  na  przebudowę 

dachu  budynku  Remizy  OSP  w Jadownikach  na  wykonanie        w  przyszłym  roku 

dokumentacji  pod  budowę  gminnej  oczyszczalni  ścieków  dla  północnej  części  miasta. 

Głosowano: 3 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku

     mgr  Maria Kądziołka


