P R O T O K Ó Ł NR 31/ 2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu : 14 listopada 2013 roku.
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył
radny Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił
porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na
posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty
jednogłośnie :
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza skargi Pana Z.S.
3. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na rok 2014.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski- analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję
RM w miesiącu listopadzie 2013 r.
Ad. 1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 2 Analiza skargi Pana Z.S.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował członków komisji, że w tej
przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie administracyjne, którego strona jest
Pan W. S, który również składał skargę, które były do tej pory rozpatrywane. Natomiast
obecnie skargę złożył ojciec strony, więc zgodnie z art. 234 KPA, ten materiał który
złożył powinien być przekazany do akt sprawy i tam procedowany. Nie wolno nam
ujawniać materiały z toczącego się postępowania.
Przewodniczący Rady Leszek Klimek, poinformował, że przede wszystkim cała masa
spodkowa nie została przeprowadzona do dalszych czynności, sądząc po materiałach
złożonych w formie załączników do skargi.

Radny Bogusław Babicz, komisja powinna zająć się sprawą marnotrawienia
publicznych pieniędzy. Ten aspekt powinien być przez nas przeanalizowany.
Kierownik ITK Antoni Staszczyk, przedstawił koszty zleceń architektów oraz aspekt
konieczności tej opinii.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił członkom komisji argumenty na
zarzuty

marnotrawienia

publicznych

pieniędzy,

które

zostały

przedstawione

w powyższej skardze.
Po dyskusji i analizie przedstawiano następujące wnioski i opinie:
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.
Komisja po przeanalizowaniu skargi Pana Z. S uznała ją za bezzasadną w części
dotyczącej niegospodarności Urzędu Miejskiego. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3 Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na rok 2014.
Naczelnik Wydziału Podatków Lokalnych i Opłat Marzena Zacher, omówiła projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
oraz informacje w sprawie wysokości stawek podatku leśnego na terenie Gminy
Brzesko. Następnie omówiła podatki od nieruchomości, wg, propozycji urzędu.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła negatywnie stanowisko dot.
podwyżek

podatku

związanego

z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej

Zaproponowała, aby zostały stawki zostały takie, jak obecnie obowiązują, bez podwyżek.
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

prowadzenie

działalności

gospodarczej

5

za,

1

przeciw,

0 wstrzymujące
c)

zajętych

na

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.
Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski- analiza pism, wniosków i projektów uchwał
na sesję RM w miesiącu listopadzie 2013 r.
Przewodniczący Rady Leszek Klimek, odczytał informację na wnioski zespołu
kontrolnego z dnia 16 września br. od Inspektor UM w Brzesku Grażyny Cisak.
Na tym posiedzenie komisji Rewizyjnej zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 11:00 do godziny 12:30
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku
LESZEK KLIMEK
Protokołowała
Joanna Szczepka

