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Brzesko dnia : 15.11.2012 rok

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu
15 listopada 2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:
1.

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:

a) Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego. Komisja wnioskuje o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2012 roku z kwoty 75.86 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł
za 1 dt do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Brzesko – głosowano 6
za, jednogłośnie.
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok wg.
propozycji Burmistrza Brzeska – głosowano 6 za jednogłośnie.
c) Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wysokości stawki podatku
leśnego na rok 2013.
d) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 według poniżej
przegłosowanych poprawek:
- od gruntów: pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0, 14 zł za
1 m ² na stawkę 0, 20 zł. za 1 m ²
- od budynków lub ich części: mieszalnych z 0,50 zł. od 1 m²na stawkę 0,52 zł. od
1 m²;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 17,20
zł. od 1 m ²zł. na stawkę 17,10 zł. od 1 m ²; głosowano 6 za, jednogłośnie.
e) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; Głosowano
jednogłośnie.

f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
Głosowano jednogłośnie.
g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie.
h) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie.
i)

określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów o0raz określenia
wysokości cen za te usługi; Głosowano jednogłośnie.

j)

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi usuwania odpadów z nieruchomości; Głosowano jednogłośnie.
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Głosowano jednogłośnie.
l)

określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko. Komisja pozytywnie
zaopiniowała stawkę w wysokości 10,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego
nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
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stawek zostały przyjęte jednogłośnie.
2. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody.
3. Komisja przyjęła do wiadomości wniosek Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
o zastosowanie w roku 2013 umorzeń w podatku od nieruchomości.
4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby pismo od Pana W. N w sprawie
włączenia nieruchomości do wykupu mieszkań komunalnych z bonifikatą zostało
rozpatrzone pod względem prawnym. Głosowano jednogłośnie.
5. Komisja przyjęła do wiadomości pismo od Państwa M i S B. w sprawie wykupu
mieszkania.

6. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłużenie umów dzierżaw działek
położonych w Brzesku oraz w Gminie Brzesko następujących Nr działek: 1064/3,
1065/3, 1262/5, 1164/3, 1411/182, 1411/188, 1461/1, 1642, 1688, 2356/3, 2747/15,
638/5, 854/5 na czas nieokreślony.
7. Komisja pozytywnie opiniuje przyjęcie na majątek Gminy w formie darowizny działki
388/22 położonej przy ul. Jasnej w Brzesku.
8. Komisja przyjęła do wiadomości pismo od mieszkańców ulicy Armii Ludowej
w Brzesku.
9. Komisja
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o współfinansowanie przez Gminę Brzesko zakupu gruntów na potrzeby „Centrum
Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego” pod warunkiem możliwości finansowej budżetu
Gminy Brzesko.
10. Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora PSP Nr 3 w Brzesku i wnioskuje do
Burmistrza Brzeska o pilne wykonanie remontu kuchni i zaplecza kuchennego.
Głosowano jednogłośnie.
11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w przypadku awarii gimbusa szkolnego,
niezwłocznie podstawić zastępczy oznakowany autobus. Głosowano jednogłośnie.
12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by na ul. Garbarskiej w okolicach
ul. Błękitnej uzupełnić oświetlenie uliczne. Głosowano jednokośnie.
13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by poprawić stan nawierzchni na
ul. Szczepanowskiej i ul. Bagiennej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
14. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by na ulicy Matejki oraz na parkingu przy
ul. Głowackiego ( na wprost Urzędu Miejskiego) uzupełnić oświetlenie uliczne.
Głosowano jednogłośnie.
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