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  BURMISTRZ BRZESKA  

               Tomasz Latocha   

 

Nasz znak : ZS.0014.1.12.2019.MK                    Brzesko, dnia 21.11.2019 r.   

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  21 Listopada  2019 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:  

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała stawki czynszu wynajmu 

stanowiące stawkę wywoławczą do przetargu na wynajem lokali użytkowych 

położonych w budynku stanowiącym własność Gminy Brzesko, zarządzanym 

przez MZGM Brzesko, zlokalizowanym w Brzesku, przy ulicy: 

1) ul. Ogrodowej nr 6 - lokal o powierzchni: 32,90 m2  przeznaczony na 

działalność handlowo-usługową - Miesięczna stawka czynszu jako stawka 

wywoławcza do przetargu na najem ww. lokalu użytkowego wynosi: 42,00 zł 

za 1,0 m2 netto ; 

2) ul. Uczestników Ruchu Oporu nr 18 ( w tzw. Ogrodzie Jordanowskim)  

 lokal o powierzchni: 22,62 m2  przeznaczony na działalność handlowo-

usługową  - Miesięczna stawka czynszu jako stawka wywoławcza  

do przetargu na najem ww. lokalu użytkowego wynosi: 38,00 zł za 1,0 m2 

netto.  

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Powyższe stawki zostały ustalone przez biegłego rzeczoznawcę. 
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3) Pozytywnie  zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach: 

1) wysokości stawek podatku od nieruchomości wg. propozycji przedłożonych 

przez Burmistrza Brzeska; Głosowano  4 za, 1 wstrzymujący  

2) przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Brzesko na lata 2020-2023 - 

Głosowano  jednogłośnie  

3) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 r. Głosowano  

jednogłośnie 

4) zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 

stycznia 2019 r. w sprawie WPF Gminy Brzesko; Głosowano  jednogłośnie 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ 

Brzesko –Dzielnica Przemysłowa”; Głosowano jednogłośnie  

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Strefa Aktywności 

Gospodarczej Mokrzyska- Bucze”; Głosowano jednogłośnie  

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od 

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości położonej w Brzesku; Głosowano jednogłośnie 

8) wspólnej realizacji zadania związanego z zakupem „ Broni Palmera”; 

Głosowano jednogłośnie 

9) przyjęcia  programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. Głosowano jednogłośnie 

4. Zapoznano się z   Informacją w sprawie  stanu sanitarnego i estetycznego 

Miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.  
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5. Komisja przyjęła do wiadomości  wniosek mieszkańców Mokrzysk dot. budowy 

chodnika na ul. Trakt Królewski w Mokrzyskach.  

6. Komisja przyjęła do wiadomości Informacje o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2018-2019. 

7. Zapoznano się z pismem dot. wyznaczenia UM w Brzesku  jako miejsca 

wykonywania kary ograniczenia wolności na rok 2020 dla  30 osób skazanych. 

8. Komisja zapoznała się z pismem  Pani L.G oraz   nauczycieli dot. 

pozostawienia  pawilonu zielonego w strukturach w PSP nr 2 w Brzesku i 

przyjęła do wiadomości.   

9. Komisja  pozytywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie należności względem 

Gminy Brzesko, zasądzonych przez Sąd Rejonowy  dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie od pozwanej Firmy N. Głosowano jednogłośnie   

10. Komisja zapoznała się z informacją na temat aktualnego stanu realizacji 

inwestycji gminnych. 

 

 Przewodniczący komisji  

    Bogusław Sambor 


