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BURMISTRZ BRZESKA  

          Tomasz Latocha   

 

Nasz znak : ZS. 0014.2.11.2019.MK                    Brzesko, dnia 18.11.2019 r.   

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu   

18  listopada   2019 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Zapoznano się i przyjęto do wiadomości Informacje na temat  przeprowadzonych 

przetargów  na odśnieżanie Miasta i Gminy Brzesko w czasie nadchodzącej  zimy. 

 

2. Pozytywnie  zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach: 

1) wysokości stawek podatku od nieruchomości wg. propozycji przedłożonych 

przez Burmistrza Brzeska; Głosowano  jednogłośnie  

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

Głosowano  jednogłośnie  

 

3. Zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano  Informacje w sprawie  stanu 

sanitarnego i estetycznego Miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów zielonych. Głosowano jednogłośnie  

 

4. Pozytywnie, zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach: 

 

1) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie  

„ Brzesko –Dzielnica Przemysłowa”; Głosowano jednogłośnie  

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Strefa Aktywności 

Gospodarczej Mokrzyska- Bucze”; Głosowano jednogłośnie  

3) 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 

4) przyjęcia  programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. Głosowano jednogłośnie 

 

5) Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańców Mokrzysk dot. budowy 

chodnika na ul. Trakt Królewski w Mokrzyskach.  
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6) Po zapoznaniu się z wnioskiem MEGANA Spółka z o.o. o podjęcie działań 

zmierzających do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zwartości alkoholu 

do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży , komisja 

wnioskuje o rozważenie pod względem prawnym wprowadzenie takich zmian 

do obowiązującej uchwały, by mogła zostać udzielona koncesja na sprzedaż 

napojów alkoholowych podmiotom, które przed zmianą tej uchwały  posiadały 

zezwolenia na sprzedaż, a utraciły je na wskutek podjęcia tej uchwały. 

Głosowano jednogłośnie 

7) Komisja przyjęła do wiadomości Informacje o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2018-2019. 

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

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

9) Zapoznano się z pismem Pani L.G. oraz  nauczycieli PSP nr 2 w Brzesku dot. 

pozostawienia do dyspozycji szkoły pawilonu zielonego.  

10) 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. 

 

 

 

Przewodniczący komisji  

……………………………… 

                                               (-) Leszek Klimek  

 


