BURMISTRZ BRZESKA
GRZEGORZ WAWRYKA

Nasz znak : BR.IX.0014.24.2012.JS

Brzesko, dnia 19 listopada 2012 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 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 jednogłośnie.
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok wg.
propozycji Burmistrza Brzeska – głosowano jednogłośnie.
c) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 wg. propozycji
Burmistrza Brzeska- głosowano 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
d) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 - głosowano
jednogłośnie.
e) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko głosowano jednogłośnie.
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego- głosowano
jednogłośnie.
g) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko - głosowano
jednogłośnie.
h) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
Głosowano jednogłośnie.

i)

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie.

j)

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; Głosowano jednogłośnie.

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

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi usuwania odpadów z nieruchomości; Głosowano jednogłośnie.
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Głosowano jednogłośnie.
n) 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
(segregowane)
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w
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jeżeli odpady nie są segregowane. Propozycje

stawek zostały przyjęte jednogłośnie.
2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o przeprowadzenie przetargu na zakup
energii elektrycznej dla wszystkich jednostek gminnych. Głosowano jednogłośnie.
3. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje zmianę przeznaczenia pozostałej kwoty
rezerwy celowej zabezpieczonej na odprawy emerytalne, rentowe i wydatki
remontowe- na wydatki bieżące placówek oświatowych.
4. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/195/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie
przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.
5. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

6. Komisja rozpatrzyła pismo Pana W. N. i Państwa M. S. B dot. wykupu mieszkań
komunalnych.
W przypadku kiedy Wydział GGMiR UM nie zgłosi formalno-prawnych przeszkód co
do sprzedaży przedmiotowego lokalu pozytywnie opiniuje wnioski o umożliwienie
wykupu mieszkania z bonifikatą. Głosowano jednogłośnie.
7. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy drodze położonej w Mokrzyskach.
8. Komisja pozytywnie opiniuje przyjęcie na majątek Gminy w formie darowizny działki
388/22 położonej przy ul. Jasnej w Brzesku.
9. Komisja rozpatrzyła wniosek o nadanie tytułu honorowego Honorowy Obywatel
Miasta Brzeska dla Ks. Ignacego Piwowarskiego i wyraziła pozytywną opinię do
wniosku, uznając zasługi

Ks. Piwowarskiego dla wolnej i niepodległej Polski.

Głosowano jednogłośnie.
Z-ca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku
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