BURMISTRZ BRZESKA
GRZEGORZ WAWRYKA
Nasz znak : BR.IX.0014.35.2013.JS

Brzesko, dnia 22.11.2013r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 21 listopada 2013 roku podjęte zostały
następujące opinie:
1.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości

stawek podatku od środków transportowych wg. propozycji Burmistrza Brzeska –
Głosowano jednogłośnie
2.

Komisja przyjęła informację Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości stawek

podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
3.

Komisja przyjęła obniżoną cenę skupu żyta, 65,00 zł za 1 dt będącą podstawą do

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Głosowano: 6za, 1 przeciw,
0 wstrzymujących się.
4.

Komisja pozytywnie zaopiniowała stawki podatku od nieruchomości na rok

2014 w następujących wysokościach; Głosowano 6za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się:
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,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1
m2 powierzchni.
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,
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c)

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

w

zakresie

obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,12 zł od 1 m 2
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;
5.

Komisja przyjęła do wiadomości następujące pisma:
- pismo Sołectwa Okocim w sprawie wniosków do budżetu na rok 2014;
- pismo Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologiczno-położniczym SP Z O.Z

w Brzesku w sprawie wsparcia rozwoju brzeskiej ginekologii;
- pismo Dyrektora PSP w Porębie Spytkowskiej sprawie zaplanowania środków w
budżecie na rok 2014r na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej.
5.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała poniższe projekty uchwał:

1)

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;

2)

zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia

28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
3)

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;

4)

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu;

6.

Komisja po zapoznaniu się w wnioskiem złożonym przez Pana T. T.

w sprawie nabycie od Gminy dwóch działek o numerach 1262/8 i 1261/5 położony przy
ul. Solskiego w Brzesku., opiniuje pozytywnie możliwość przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości:

1262/8

i

1261/5

położonych

przy

ulicy

Solskiego

zgodnie

z obowiązująca procedurą. Głosowano jednogłośnie.
7.

Komisja po rozpatrzeniu wniosku Pana A. M w sprawie wyrażenia zgody na

przejazd przez działkę Nr 2214/4 położoną w Jadownikach, wstrzymuje się
z podjęciem opinii do czasu zaprezentowania przez RPWiK-u swojego stanowiska co do
realizacji niniejszego wniosku. Głosowano jednogłośnie.
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8.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Pana T. M , który jest właścicielem

wydzielonej geodezyjnie działki o numerze 3870/3 pod przyszłe planowanie
poszerzenia ulicy Traktu Królewskiego w Mokrzyskach wystąpił z wnioskiem
o dokonanie zakupu tej nieruchomości przez Gminę Brzesko. Komisja pozytywnie
zaopiniowała nabycie na majątek Gminy gruntu pod poszerzenie istniejącej drogi
o numerze 3870/3 w Mokrzyskach. Głosowano: 5za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw.
9.

Komisja opiniuje pozytywnie jednogłośnie wniosek Dyrektor PSP Nr 2

w Brzesku pod warunkiem, że realizacja jego będzie odbywała się ze wszystkimi
jednocześnie właścicielami nieruchomości na całej jej długości tj. na odcinku
przylegającego do istniejących już obiektów wybudowanych w granicy. Ponadto winna
być formalnie zabezpieczona możliwość konserwacji ogrodzenia szkolnego od strony
południowej.
10.

Komisja zapoznała się z wnioskiem złożonym przez Panią D.K. która jest

właścicielem działki o numerze 743/3, położonej przy ul. Jasnej w Brzesku która zwraca
się z prośbą o uregulowanie przez Gminę Brzesko pod względem prawnym tej
nieruchomości. W piśmie podkreśla, iż znaczna część jej powierzchni jej zajęta asfaltem
w trakcie wybudowania ulicy. Komisja opiniuje pozytywnie nabycie działki 743/3 na
majątek Gminy . Ponadto wnioskuje o rozważenie uwzględnienia możliwości nabycia od
zainteresowanej gruntu o większej powierzchni dla zabezpieczenia w przyszłości
realizacji chodnika. Głosowano jednogłośnie.
11.

Komisja zapoznała się z wnioskiem złożonym przez Państwo B. A, którzy złożyli

wniosek o kupno dwóch nieruchomości gminnych położonych w Porębie Spytkowskiej
przy ulicy Bursztynowej, które są oznaczone numerami ewidencyjnymi działek 1720/1 i
1720/2. W piśmie podkreślają, iż są oni właścicielami działki sąsiedniej o numerze 1721.
Ponadto

nieruchomości

gminne

o

których

mowa

niegdyś

należały

do

z ich rodziny. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o przeznaczenie do sprzedaży
działek 1720/1 i 1720/2 położonych w Porębie Spytkowskiej.

Głosowano

jednogłośnie.
12.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem właściciela działki o numerze 2799/1

o pow. 45 m2 którzy zdecydowali się na uiszczenie należnej kwoty - wynikającej
z obowiązującej procedury prawnej - dla dokonania zamiany swej nieruchomości za
działkę gminną oznaczoną numerem 2783 o pow. 475 m2. Komisja pozytywnie opiniuje
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zamianę działki numer 2799/1 o pow. 45 m2 za działkę gminną numer 2783 i o pow. 475
m2., zgodnie z obowiązującymi procedurami. Głosowano jednogłośnie.
13.

Komisja po rozpatrzeniu wniosku właścicieli działek o nr 2461/16 o pow. 0,0801

ha położonej w Mokrzyskach (przecznica ul. Trakt Królewski) wystąpili z wnioskiem
o przejęcie tej nieruchomości przez Gminę Brzesko w formie darowizny. Stanowi ona
w części utwardzoną drogę obsługującą na dzień dzisiejszy trzy budynki mieszkalne.
Następne kolejne trzy działki są niezabudowane, ale przy nich droga ta mimo, że została
geodezyjnie wydzielone jeszcze nie utwardzona. Komisja pozytywnie zaopiniowała
przejęcie na majątek Gminy drogi o numerze 2461/16 w formie darowizny.
Głosowano : 5za , 1 wstrzymujący 0 przeciw.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku

Stanisław Góra

