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Nasz znak BR.IX.0014.2.12.2011.JS

Brzesko dnia : 10.11. 2011 rok

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska

i

Rolnictwa

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

odbytym

w

dniu

10 listopada 2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:
1.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystosować pismo do właściciela

lub zarządcy garaży przy ul. Starowiejskiej, by uprzątnął teren na którym znajdują się
garaże a przede wszystkim zlikwidował dzikie wysypisko śmieci na tym terenie.
Głosowano jednogłośnie.
2.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystąpić z pismem do GDDKiA,

popierające pismo Rady Sołeckiej miejscowości Jasień w sprawie zamontowania kładki
w Jasieniu, by połączyć dwie drogi serwisowe o numerze działki 1785/2 przy trasie A4.
Głosowano jednogłośnie.
3.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by rozważyć możliwość wykupu

działki o numerze 1785/2 o powierzchni 22,87 ara w Jasieniu i utworzenia na niej
ścieżki łączącej ul. Wiedeńską z trasą A4.
Głosowano jednogłośnie.
4.

Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska,

by

oszacować

sposobem

gospodarczym, koszty przełożenia drogi w Porębie Spytkowskiej przy działce 1552/2
i uwzględnić, iż pod drogą będzie przebiegał gazociąg. Komisja również wnioskuje do
Burmistrza Brzeska, by skonfrontować wszystkie istniejące mapy terenu w geodezji
i stwierdzić rzeczywisty, stan faktyczny przebiegu drogi gminnej.
Głosowano jednogłośnie.

5.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie

zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na
terenie miasta Brzeska w wyłączeniem Placu Żwirki i Wigury.
6.

Komisja pozytywnie opiniuje umowy dzierżawy przygotowane przez wydział na

czas nieokreślony z wyłączeniem dzierżawy Nr 1274/6 na ul. L. Piłsudskiego pod kiosk
handlowy.
7.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Pana G. w sprawie odsprzedaży części

działek o Nr 1869/11, 1869/41, przychyla się do złożonej propozycji wnioskodawcy.
Głosowano jednogłośnie.
8.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wydział złożył na piśmie do końca

listopada analizę realizacji wniosków KGKOŚiR za pierwsze półrocze roku 2011.
Głosowano jednogłośnie.

9.

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wysokości

stawek podatku od nieruchomości. Komisja wnioskuje aby stawka podatku od
nieruchomości od budynków lub ich części wynosiła:
a) od budynków mieszkalnych i ich części – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej –głosowano jednogłośnie;
b) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,65
zł. –głosowano jednogłośnie;
1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
o zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego
podatku leśnego- wg. propozycji Burmistrza Brzeska.
o

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego –
komisja wnioskuje o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa GUS z dnia 19.10.2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku z kwoty 74.18 zł za 1
dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt do celów wymiaru podatku rolnego na
terenie Gminy Brzesko.

o Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wg.
propozycji Burmistrza Brzeska.
o Komisja przyjęła informację Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości
stawek podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko w roku 2011.
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