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Brzesko, dnia 14 listopada 2013r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku, odbytym w dniu 14 listopada 2013 roku, podjęte zostały następujące wnioski
i opinie:
1. Po dokonaniu analizy skargi Pana Z. S z dnia 26 września 2013r. w części skargi
dotyczącej błędów przez wydanie decyzji o warunkach zabudowy, po wysłuchaniu
wyjaśnień ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku, komisja Rewizyjna
przekazuje przedmiotową skargę do rozpatrzenia przez Burmistrza Brzeska, celem
rozpatrzenia w toku toczącego się postępowania, zgodnie z art. 234 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego. Głosowano jednogłośnie.
2. Komisja po przeanalizowaniu skargi Pana Z. S uznała ją za bezzasadną w części
dotyczącej niegospodarności Urzędu Miejskiego. Głosowano jednogłośnie.
3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych wg. propozycji Burmistrza Brzeska –
Głosowano jednogłośnie
4. Komisja przyjęła informację Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości stawek
podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie
5. Komisja przyjęła

średnią cenę skupu żyta, która wynosi 69,28 zł za 1 dt

ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Głosowano jednogłośnie.
6. Komisja pozytywnie zaopiniowała stawki podatku od nieruchomości na rok 2014
w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
Głosowano 5 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujące

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,56 zł od 1 ha powierzchni, Głosowano jednogłośnie
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2
powierzchni. Głosowano jednogłośnie.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano jednogłośnie.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano 5 za, 1 przeciw,
0 wstrzymujące
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano 5 za,
0 przeciw, 1 wstrzymujące
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,12 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej. Głosowano jednogłośnie.
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 Głosowano jednogłośnie.
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