
       Burmistrz Brzeska 

       Pan Grzegorz Wawryka 

 

 
Nasz znak: BR.IX.0014.4.23.2012  Brzesko dnia: 14.11.2012 rok 

 

  

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 14 listopada 2012  roku  podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie: 

1. Komisja przyjęła do wiadomości informację Dyrektora MOPS na temat programu 

ochrony bezdomnych przed zimą. 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projektu uchwał: 

a) Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. Komisja wnioskuje o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie 

Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów 2012 roku z kwoty 75.86 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł 

za 1 dt do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Brzesko – głosowano 6 

za, jednogłośnie. 

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok  wg. 

propozycji Burmistrza Brzeska – głosowano 6 za jednogłośnie. 

c) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 wg. propozycji 

Burmistrza Brzeska- głosowano 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; Głosowano 

jednogłośnie.  

e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

Głosowano jednogłośnie. 

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie. 

g) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie.  



h) określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów o0raz określenia 

wysokości cen za te usługi; Głosowano jednogłośnie. 

i) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi  usuwania odpadów z nieruchomości; Głosowano jednogłośnie. 

j) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;  

Głosowano jednogłośnie. 

k) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała stawkę w wysokości 10,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny,(segregowane) i stawkę w wysokości 15,00 zł od jednego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość  jeżeli odpady nie są segregowane. Propozycje 

stawek zostały przyjęte jednogłośnie.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na stronie internetowej zamieścić pilnie, 

zmianę organizacji ruchu w miejscowości Sterkowiec. Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja przyjęła do wiadomości wniosek Komendy Powiatowej Policji w Brzesku o 

zastosowanie w roku 2013 umorzeń w podatku od nieruchomości. 

5. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody.  
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