
Brzesko, dnia 17.11.2008 rok

Pan Burmistrz Brzeska

Grzegorz Wawryka 

Nasz znak: BR.IX. 0064/2/30/2008/MK

Uprzejmie  informuję  ,że  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki  Komunalnej 
Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym 
w dniu 17 listopada  2008 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Komisja zapoznała się z prezentacją Spółki  DALKIA Polska S.A zajmującej się 

produkcją energii cieplnej  ,oraz   ze stanowiskiem  V-ce Prezesa Spółki MPEC 

i  wnioskuje  o  pozyskanie   inwestora  zastępczego   celem dokapitalizowania 

Spółki MPEC. Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące 

2. Komisja wnioskuje o zorganizowanie  wyjazdu z udziałem zainteresowanych 

radnych   do  przedsiębiorstwa  energetycznego   prowadzonego  przez  Spółkę 

DALKIA   POLSKA  S.A  ,  celem  zapoznania  się   z  jego  funkcjonowaniem. 

Głosowano jednogłośnie 

3. Po przeprowadzonej dyskusji z przedstawicielami  lokalnej  przedsiębiorczości 

z  terenu  miasta  Brzeska  ,komisja  wnioskuje   do  Pana  Burmistrza  aby 

ponownie podjąć starania  zmierzające do powstania w Brzesku Agendy  ZUS.

Głosowano jednogłośnie 

4.  Komisja  wnioskuje  aby  podjąć   działania   mające  na  celu  opracowanie 

programu  pomocy   lokalnym  przedsiębiorcom  ,  zwłaszcza   rodzimym 

wywodzących   się  z  terenu  Gminy  Brzesko  /dot.  to  głównie  małych 

przedsiębiorstw/.Komisja  ma tu na uwadze np.  wprowadzenie ulg i zwolnień 

w  podatku   od   nieruchomości   i  pomoc  w  promocji  rodzimej 

przedsiębiorczości. Głosowano jednogłośnie  



5. Komisja zapoznała się z koncepcją zagospodarowania  Placu Zwirki i Wigury w 

Brzesku. 

6. Pozytywnie jednogłośnie/4 za/   zaopiniowano wniosek Pani  Anny Kural 

zam.  Brzesko   o  nabycie  170  m2   powierzchni  ,z  nieruchomości  o

Nr ewid.1488/2 położonej w Brzesku  na Placu Żwirki i Wigury. 

7. Na wniosek złożony przez Panów Józefa Wąsika i Janusza Pikulskiego 

zam. Mokrzyska  dot.  sprzedaży działek  położonych we wsi  Mokrzyska –

Bucze , komisja dokonała wizji lokalnej,  zapoznała się również z negatywnym 

stanowiskiem w sprawie tej sprzedaży  Z-cy Burmistrza Brzeska  . Po odbytej 

wizji lokalnej  komisja widzi możliwość  zmian własnościowych  gruntów  np. 

poprzez ich zamianę , na wniosek inwestora. Zdaniem komisji  jest to rozsądne 

rozwiązanie dla gminy. 

Głosowano 4 za –jednogłośnie 

8. Przyjęto  do  wiadomości  wniosek  SP  ZOZ w  Brzesku   o  współfinansowanie 

zadania pn. ”Modernizacja i przebudowa miejsc parkingowych wraz z poprawą 

rozwiązań komunikacyjnych  w SP ZOZ w Brzesku.”

9. Komisja wnioskuje o nadanie nazwy drodze  położonej w Brzesku , oznaczonej 

numerem działki  1411/141  nazwy „Kryształowa”.  Jednocześnie  komisja 

wnioskuje   o  przygotowanie  przez  merytoryczny  Wydział  UM  stosownego 

projektu uchwały. Głosowano jednogłośnie

10. Komisja   pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały   w 

sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  położonej w Brzesku, oznaczonej 

numerem  ewidencyjnym  działki  3090/10  własności  Gminy  Brzesko  – 

„BIZNESOWA” .

11. Pozytywnie   jednogłośnie zaopiniowano   projekt  uchwały  w  sprawie 

nadania  nazwy  drodze  wewnętrznej   położonej  w  Brzesku   oznaczonej   

nr. ewid. działek 1411/196 i 1411/198 własności Gminy Brzesko  nazwę 

      „ Przy Rondzie .
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12.  Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie 

określenia  na  rok  kalendarzowy  2009  liczby  przeznaczonych  do  wydania 

nowych  licencji  na  wykonywanie  transportu  drogowego  osób  taksówką  na 

terenie Gminy Brzesko. /1 licencja/ 

13. Pozytywnie  3  za,  1  wstrzymujący zaopiniowano  projekt  uchwały  w 

sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości.

14. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 Zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji i 

deklaracji dla celów  podatku od nieruchomości ,podatku rolnego 

podatku leśnego.

 Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – 

komisja wnioskuje o  obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w 

Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2008 roku w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2008 roku z 

kwoty 55.80 zł za 1  dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt do celów 

wymiaru  podatku rolnego na terenie Gminy Brzesko.

15. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały zarządzającej pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa ,wyznaczenia 

inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.

16. Po  przeprowadzonej  wizji  lokalnej  pozytywnie  jednogłośnie 

zaopiniowała  komisja   wniosek  Państwa Romana i  Małgorzaty Gałek 

zam.  Mokrzyska  dot.  sprzedaży  gruntu  gminnego   stanowiącego  rów 

melioracyjny .

17. Komisja  przyjęła  do  wiadomości  informację  prawną   radcy  prawnego 

Stanisławy  Dziadoszczyk   dot.  dzierżawy  gruntu   gminnego  w  sołectwie 

Szczepanów przez P.P. M. Kurtyka i K. Witek.

18. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  przedłużenia  dzierżawy  umów 

działek, dzierżawa będzie przedłużona od stycznia 2009r :
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Działki położone w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi

Lp. Nr 
działki

przeznaczenie Opis

1 1109/33 Garaż

Kiosk handlowy

obok bloku Ogrodowa 1 – 3 lata 

kiosk z pieczywem- skrzyżowanie ul. Ogrodowa 
z ul. Królowej Jadwigi – 1 rok /pod warunkiem 
ze zostanie spłacona zaległość/

2 1063/1

1064/3
1065/3

garaże, 

garaże

Obok tzw. Petersówki – na wprost przystanku linii 
nr 6 do Bochni – 1 rok 

- 1 rok 

3
1134/4
1134/5

1138/2
1138/3

uprawa warzyw

uprawa warzyw

Za chodnikiem do Urzędu Skarbowego z osiedla 
Ogrodowa –od strony wschodniej – 2 lata 

- 2 lata 

Działki położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej :

Lp. Nr działki przeznaczenie Opis - położenie
1 1164/3 uprawa warzyw ul. Kwiatowa – 3 lata 

2 1751 aparat telefoniczny ul. Rynek – 1 rok 

3 1471 Kiosk handlowy
Z pieczywem

Ogród Jordanowski – 1 rok 

4 1960/2 Uprawa warzyw ul. Głowackiego – 3 lata 

5 2244/10
2244/11

Uprawa warzyw ul. Cegielniana- 3 lata 

6
2356/3 

2360/3

uprawa warzyw

garaże – 3 lata  
warzywa – 2 lata

ul. Okocimska- 3 lata 

7 2461 uprawa warzyw ul. Browarna – 3 lata 

8 1948/1 garaże ul. Nowa – 2 lata 

9 1457 Sezonowa sprzedaż Plac Kazimierza Wielkiego – 
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lodów  3 lata 
10 2197/2 Uprawa warzyw ul. Wąska – 3 lata 

11 3063 Uprawy rolne ul. Kopernika – 3 lata 

Działki położone na terenie Gminy Brzesko:
Lp. Nr działki przeznaczenie opis

1
679 (0,28 ha)
636/1 (1,0 ha)
831 (1,70 ha)
1710 (0,26 ha)
662 (0, 25 ha), 
810/2 (0,06 ha),
648 (0,30 ha), 
3653 (0,38 ha), 
3652 (0,24 ha),
3600 (0,17 ha)

uprawy rolne
obręb Mokrzyska - Bucze

2 lata 

2 1629/15 (2,20 ha) uprawy rolne obręb Mokrzyska - Bucze
2 lata 

3 83/1 (0,07 ha) uprawy rolne Okocim
2 lata 

4 850/2, 866, 867,
868, 869, 870/2,
876/2, 877/2,
878/2
łącznie 4,01 ha

Uprawy rolne – 
Spółdzielnia „Bielczanka”

Wokowice – 3 lata 

5 289/1 uprawy warzyw- Jasień- 3 lata 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej  Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 

                                                                                mgr  Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
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