
Brzesko, dnia 28.11.2016 r.       

        Burmistrz Brzeska 

                                                                                                                                                   
Grzegorz Wawryka 

Nasz znak : BR.IX.0014.4.11.2016.MK                                                  

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Spraw Obywatelskich 
Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 
28.11.2016 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie : 

1. Komisja zapoznała się z informacją na temat wsparcia osób w trudnej sytuacji 
finansowej w okresie zimy prowadzonych przez MOPS w Brzesku i pozytywnie 
opiniuje podejmowane działania.Głosowano jednogłośnie  
 

2. Komisja przyjęła sprawozdanie Naczelnika Wydziału Oświaty z realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w tym informacje o wynikach egzaminu 

w szkołach prowadzonych przez Gminę  i pozytywnie opiniuje przedstawione 
informacje. Głosowano jednogłośnie  
 

3. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zasad i trybu postępowania przy nadawaniu tytułów : 
” Honorowy Obywatel Miasta Brzeska „ i „ Medal na Wstędze za Zasługi dla 
Miasta Brzeska” – głosowano jednogłośnie  

 
4. Komisja  zapoznała się z propozycją Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości 

stawek podatku od nieruchomości i  zaproponowała następujące zmiany w 
projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości: 

a) - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 
0,76 zł. - głosowano 3 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących 

  

b) - gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 0,17 zł od 1 m² powierzchni - głosowano 3 za,  
1 przeciw, 2 wstrzymujących   
  

c) - od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,57 zł. od 1 m² 
powierzchni użytkowej; głosowano 3 za, 1 przeciw,  

2 wstrzymujących  
   

d) – od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 17,55 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej; 
głosowano 3 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących   

 

zaproponowane stawki podatkowe w  projekcie uchwały jw. z 
naniesionymi przez komisję zmianami zostały przegłosowane 

 3 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących.  



 

5. Pozytywnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego. Głosowano 3 za,  1 przeciw, 2 

wstrzymujących 
  

6. Komisja proponuje modyfikację projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko 

ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach 

ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych 
opłat (Dz. U. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6102) w następujący sposób: 

 
1) wprowadzenie abonamentów  na parkingu przy ul. Powstańców Warszawy w 

wysokości 15,00 – głosowano jednogłośnie 

2) wprowadzenie pierwszej godziny parkowania bezpłatnej na dobę dla jednego 
pojazdu na miejscach parkingowych przy Placu Targowym, na parkingu przy 
ul. Głowackiego naprzeciwko UM oraz przy ul. Mościckiego z wyłączeniem  

wtorków i piątków. Głosowano 3 za, 2 wstrzymujące 
   

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zmianę zapisów w regulaminie 

Placu Targowego   dotyczące uporządkowania placu, tak aby w pierwszej 

kolejności do handlu były wykorzystywane wszystkie miejsca w obrębie 

ogrodzonego placu przeznaczonego do handlu. Głosowano jednogłośnie 
  

8. Komisja zapoznała się z pismem LKS ISKRA Szczepanów w sprawie 
zaplanowania w budżecie roku 2017 środków finansowych na  rozpoczęte 

działania modernizacyjne na obiekcie sportowym w Szczepanowie , pozytywnie 

odnosi się do zaplanowanych działań i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o 

nawiązanie rozmów z LKS i ustalenia priorytetów wykonania prac. Głosowano 

jednogłośnie 
 
9.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017; 

Głosowano jednogłośnie 
 

10. Komisja wnioskuje do  Burmistrza Brzeska o zamieszczenie na stronie 
internetowej UM w Brzesku informacji  o naborach środków na rozwój 
przedsiębiorczości oferowanych min. przez Małopolską Agencję Rozwoju 

Regionalnego. Głosowano 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący  

 

 
Przewodniczący Komisji  

 
………………………………. 
mgr Krzysztof Bogusz 


