
Brzesko, dnia 24.11.2008 rok

Pan Burmistrz Brzeska

Grzegorz Wawryka 

Nasz znak: BR.IX. 0064/2/27/2008/MK

Uprzejmie informuję ,że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 24 listopada 2008 roku podjęte zostały wnioski i 

opinie:

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

ocenia  działalność Burmistrza Brzeska, Zarządu Spółki MPEC  i radnych  w celu 

zmiany  struktury własnościowej Spółki MPEC. Głosowano  6 za –jednogłośnie

2. Komisja Gospodarki Finansowej   pozytywnie  opiniuje projekt uchwały w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości  w następujących wysokościach :

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 

3,61 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,10 zł od 1 m2 

powierzchni 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,39 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej 

b) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej



d) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania 

świadczeń  zdrowotnych – 4,01  zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej 

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  - 

wniosek głosowano 5 za, 1 wstrzymujący 

3. Pozytywnie  zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 Zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji i 

deklaracji dla celów  podatku od nieruchomości ,podatku rolnego podatku 

leśnego – głosowano jednogłośnie 

 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- głosowano   jednogłośnie 

 jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

zarządzającej pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa wyznaczenia 

inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso z 

określeniem ,że obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 roku.

  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/ 

  jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Rady Miejskiej w Brzesku  nr XXX(217)2008 z dnia 28 października 2008 

roku w sprawie programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na terenie Gminy na rok 2009.

 Jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały wraz ze zmianami w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008 rok;
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  Jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 stycznia 2008 roku 

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu pomocy 

finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na 

opracowanie koncepcji „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy,

 Jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 stycznia 2008 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Małopolskiego;

 Jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

świadczenie usług w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Brzesko,

4. Komisja  zapoznała się z wnioskiem SP ZOZ w Brzesku  o współfinansowanie 

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

rozwiązań  komunikacyjnych   w  SP  ZOZ  w  Brzesku.  ”Pozytywnie    jednogłośnie 

opiniuje  prośbę   pod warunkiem  ,że realizacja powyższego wniosku   nastąpi przez 

wszystkie ościenne  gminy powiatu brzeskiego ,wraz z powiatem. Realizację zadania 

winien koordynować  powiat brzeski. Głosowano jednogłośnie 

5. Komisja przyjęła do wiadomości  wniosek  Komendy Powiatowej Policji w Brzesku 

o zwolnienie z ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości położonych w 

Brzesku  ul.  Szczepanowska  53  i  Mickiewicza  15,  pozostających  w  użytkowaniu 

Komendy  do celów służbowych.

6. Komisja Gospodarki Finansowej  jednogłośnie  popiera wniosek Komisji GKOSiR  dot. 

sposobu   realizacji  wniosku   złożonego  przez  Panów  Józefa  Wąsika  i  Janusza 

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

Bucze . 

7. Zapoznano się z wnioskiem mieszkańców  ul  Wiejskiej  w Brzesku  o kontynuację 

działań związanych z budową kanalizacji w zachodniej części osiedla Kopaliny - Jagiełły. 

3



Komisja  pozytywnie  jednogłośnie   opiniuje  realizację  budowy  kanalizacji  na  osiedlu 

Leśna Wiejska ,Klonowa, Klonowa Boczna. W przypadku   odmownej odpowiedzi  na 

realizację wniosku  w ramach Programu Spójność   ,Gmina ustali  zakres  i  terminy 

realizacji  zadania w ramach środków własnych , zgodnie  z zarezerwowaną kwotą w 

budżecie gminy na  2009 rok.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej 
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Mirosław Wiśniowski
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