
       GRZEGORZ WAWRYKA  

       BURMISTRZ BRZESKA 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.11.2016.JS                                  Brzesko, dnia 24 listopada 2016 r.  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 24 listopada 2016 podjęte zostały następujące wnioski  

i opinie:  

 

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko 

o nazwie „Brzesko-Granice”.  

2. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko 

o nazwie „Przemysłowa”.  

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

dotyczącego uporządkowania Placu Targowego, tak aby w pierwszej kolejności do handlu były 

wykorzystane wszystkie miejsca w obrębie ogrodzonego placu przeznaczonego do handlu. 

Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja proponuje modyfikacje projektu uchwały w sprawie stref płatnego 

parkowania w następujący sposób: wprowadzenia abonamentu na ulicy Powstańców 

Warszawy w wysokości 15 zł. za miesiąc w razie potrzeby z możliwością rozszerzenia tej strefy 

parkowania oraz wprowadzenia pierwszej godziny bezpłatnej (na dobę) dla jednego pojazdu 

na miejscach parkingowych przy Placu Targowym. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja proponuje o skierowanie projektu uchwały w sprawie zmian stref płatnego 

parkowania wraz z poprawkami na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie.  

6. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

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

rolnego i podatku leśnego.  



7. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

8. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko 

Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

9. 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 4 za, 1 wstrzymujący, 

1 przeciw;   

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

głosowano 4 za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw;   

- 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 4 za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw;   

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,17 zł. od 1 m² powierzchni; 

głosowano 4 za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw;   

10.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wprowadzenie autopoprawki do projektu 

budżetu na rok 2017 uwzględniającej przewidywany wzrost proponowanych stawek podatku 

od nieruchomości proponowanych przez komisje z przeznaczeniem na dofinansowanie 

termomodernizacji placówek oświatowych. Głosowano jednogłośnie.  

11.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości stawek 

podatku od nieruchomości wraz z przegłosowanymi w/w zmianami. Głosowano 4 za,  

1 wstrzymujący, 1 przeciw.  

12.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie spotkania radnych  

z Burmistrzem Brzeska w celu wypracowania stanowiska w sprawie stawek podatku. 

Głosowano jednogłośnie.  



13. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wspólnej 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba 

Spytkowska wraz z magistralą – ETAP IV”.  

14.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko. 

15.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia gminy Brzesko do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-

2022.  

16.  Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Z. P-M. oraz Pana J.M w sprawie 

sprzedaży gruntu o powierzchni około 1 ara o numerze 2747/15 położonej w Brzesku. 

Głosowano: 3 za 1 wstrzymujący, o przeciw.  

17.   Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 

- LKS „Iska Szczepanów” w sprawie zaplanowania środków finansowych w budżecie na rok 

2017 na rozpoczęcie działania modernizacyjne na obiekcie sportowym w Szczepanowie; 

- Prezydium Brzeskiej Rady Seniorów w sprawie zabezpieczenia na rok 2017 środków na 

realizację programów na rzecz osób starszych;  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku 

 

Jarosław Sorys 

 


