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Nasz znak BR.IX.0014.3.13.2016.JS                         Brzesko dnia, 22.11.2016 rok 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury  

i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 22 listopada 2016 r. podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wysłuchała informacji Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na temat 

stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 2015/2016 i pozytywne 

jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie.  

2. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego.  

3. Komisja zaproponowała następujące zmiany w projekcie uchwały w sprawie wysokości 

stawek podatku od nieruchomości: 

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,76 zł. głosowano jednogłośnie.  

- od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,57 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej; 

głosowano jednogłośnie.  

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,55 zł. 1 m² od metra 

powierzchni użytkowej; głosowano jednogłośnie.  

4.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z przegłosowanymi w/w zmianami.  

5.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko.  

6.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.  

7.  Komisja zaproponowała zmianę zapisu w projekcie uchwały w sprawie zasad i trybu 

postępowania przy nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” i Medal na 

Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” o treści: „na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 



umieszcza się na 7 dni przed datą posiedzenia imię i nazwisko kandydata”. Głosowano 

jednogłośnie. Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie 

zasad i trybu postępowania przy nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”  

i Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” wraz z przyjętą zmianą.  
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