
                                                          Burmistrz Brzeska
                                                          Grzegorz Wawryka

Nasz znak : BR.IX.0064/6/48/2008/BŁ                   Brzesko, dnia: 18 listopada 2008 r.

Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej Rady  Miejskiej  
w Brzesku odbytym w dniu  18  listopada 2008  roku podjęte zostały następujące wnioski i 
opinie :

1. Wniosek.
Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie   wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości na rok 2009 i zaopiniowała stawki tego podatku  jak niżej :
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 – 
głosowano jednogłośnie. 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 
zł od 1 ha powierzchni - głosowano jednogłośnie.

c) pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej   statutowej  działalności 
pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  –  0,10 zł  od  1  m2 

powierzchni - głosowano jednogłośnie. 

 2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych  –  0,39 zł  od  1  m2   powierzchni  użytkowej  -   głosowano 

jednogłośnie. 
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 - głosowano przy 6 głosach za, przeciw 
0, 1 wstrzymującym się      od głosu.

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

d) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania 
świadczeń  zdrowotnych –  4,01 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej -  głosowano 
przy 5 głosach za, przeciw 0,                    2 wstrzymującym się od głosu.



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  przy  6  głosach  za,  przeciw  0,  1 
wstrzymującym się od głosu.

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. 

2. Opinia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego – komisja zaopiniowała        przedstawioną przez Burmistrza 
propozycję  obniżenia  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 przy  5 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

3. Opinia.
Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w 
sprawie  określenia  wzorów  formularzy   informacji  i  deklaracji  dla  celów   podatku  od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

4. Opinia.
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  przedłożony  projekt  uchwały  w  sprawie 
zmiany uchwały zarządzającej pobór opłaty skarbowej     w drodze inkasa,  wyznaczenia 
inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso. 

5. Opinia.
Komisja  zapoznała  się  z  realizacją  wniosków  za  okres  od  22  września  do  dnia  22 
października 2008 roku.

6. Wniosek.
Komisja  zawnioskowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej                         o 
przygotowanie zmiany w § 7 Regulaminu w sprawie  przyznawania dodatków oraz innych 
składników  wynagradzania  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Brzesko.  Głosowano jednogłośnie.

7. Wniosek.



Komisja zapoznała się z prezentacją przedstawioną przez przedstawiciela Firmy DALKIA 
Polska S.A. i wnioskuje do Burmistrza o zorganizowanie na przełomie listopada-grudnia (do 
świąt) wyjazdu do przedsiębiorstwa ciepłowniczego współpracującego z Firmą Dalkia Polska. 
Głosowano jednogłośnie.

8. Wniosek.
Komisja przychyla się do podjęcia kroków w celu zmiany struktury własnościowej Spółki 
MPEC.  Ostateczna  decyzja  w  tej  sprawie  zostanie  podjęta  po  zapoznaniu  się  radnych  z 
funkcjonowaniem podobnych spółek (po wyjeździe).  Głosowano jednogłośnie.

9. Opinia
Komisja pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulica Biznesowa  drodze położonej w Brzesku oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
3090/10 stanowiącej własności Gminy Brzesko.

10. Opinia.
Komisja pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulica Przy Rondzie drodze położonej w Brzesku oznaczonej numerem ewidencyjnym działek 
1411/196 i 1411/198 stanowiącej własności Gminy Brzesko.

11. Opinia.
Komisja pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulica Kryształowa drodze położonej w Brzesku oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
1411/141 stanowiącej własności Gminy Brzesko.

     12. Opinia.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zmianę nazwy ulicy Łączyska położonej w 
Morzyskach  na  ulicę  Siostry  Katarzyny  Przybytniak. Jednocześnie  Komisja  prosi  o 
przedstawienie w przedmiotowej sprawie  opinii Rady Sołeckiej wsi Mokrzyska. 

                                                                                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                                                                                                     Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                                                             mgr Maria Kądziołka


