
 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……… 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ….. marca 2022 r. 

  

  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady 

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 66 Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej 

w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Statutu Gminy  Izbica Kujawska 

(Dz. Urz. z 2019 r., poz. 420) uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej 

za 2021 rok jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego. 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY RADY 

        Marek Śledziński 

 

    

 

         

 

 

 

 

    



 

Załącznik do Uchwały Nr …………… 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  

z dnia …………. 2022 r. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy 

Kujawskiej  za 2021 rok 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku pracowała w oparciu o sprawy, które zostały 

przekazane do rozpatrzenia. 

Komisja odbyła 6 posiedzeń. 

W pracach komisji uczestniczyli wszyscy członkowie potwierdzając swój udział podpisem na 

liście obecności. Każdorazowa nieobecność została usprawiedliwiona. 

 

Tematem posiedzeń było: 

• Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie 

podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz 

wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania pisemnych 

gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia 

niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

Po zapoznaniu się z petycją i dokładnym przeanalizowaniu sprawy komisja 

jednogłośnie uznała, że petycja nie może zostać uwzględniona i przygotowała projekt 

uchwały celem przedstawienia pod obrady rady. 

• Rozpatrzenie petycji do Rady Miasta/Gminy w sprawie uchwalenia przez tutejszą 

Radę Miasta/Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”. 

Po zapoznaniu się z dokumentami i dokładnym przeanalizowaniu sprawy komisja 

jednogłośnie uznała, że petycja nie może zostać uwzględniona i przygotowała projekt 

uchwały celem przedstawienia pod obrady rady. 

• Rozpatrzenie petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. 

Po zapoznaniu się z petycją i dokładnym przeanalizowaniu sprawy komisja 

jednogłośnie uznała, że petycja nie może zostać uwzględniona i przygotowała projekt 

uchwały celem przedstawienia pod obrady rady. 

• Rozpatrzenie petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia 

referendum ludowego. 

Po zapoznaniu się z petycją i dokładnym przeanalizowaniu sprawy komisja 

jednogłośnie uznała, że petycja nie może zostać uwzględniona i przygotowała projekt 

uchwały celem przedstawienia pod obrady rady. 

• Rozpatrzenie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Po zapoznaniu się z dokumentami i dokładnym przeanalizowaniu sprawy komisja 

jednogłośnie uznała, że petycja nie może zostać uwzględniona i przygotowała projekt 

uchwały celem przedstawienia pod obrady rady. 



 

• Sprawozdanie z działalności komisji za 2020 rok. 

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2020 rok. 

• Rozpatrzenie petycji  dotyczącej utworzenia szkół dla dorosłych. 

Po zapoznaniu się z dokumentami i dokładnym przeanalizowaniu sprawy komisja 

jednogłośnie uznała, że petycja nie może zostać uwzględniona i przygotowała projekt 

uchwały celem przedstawienia pod obrady rady. 

• Rozpatrzenie wniosku  w sprawie sieci gazowej i kanalizacyjnej w Augustynowie. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem komisja przekazała wniosek Burmistrzowi Izbicy 

Kujawskiej jako organowi właściwemu do rozpatrzenia. 

Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika ZGKiW w Izbicy Kujawskiej. 

Po zapoznaniu się z dokumentami i dokładnym przeanalizowaniu sprawy komisja 

jednogłośnie uznała, że skarga jest bezzasadna i przygotowała projekt uchwały celem 

przedstawienia pod obrady rady. 

• Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz Kierownika 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej. 

Po zapoznaniu się z dokumentami i dokładnym przeanalizowaniu sprawy komisja 

jednogłośnie uznała, że skarga jest bezzasadna i przygotowała projekt uchwały celem 

przedstawienia pod obrady rady. 

 

Komisja przyjęła wnioski dotyczące: 

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2021 roku: 

Komisja na posiedzeniu przyjęła wniosek  o wszczęcie działań poprzez wystąpienie 

do właścicieli w celu zabezpieczenia budynku na rogu ul. Garbarskiej i ul. Kolskiej 

oraz zabezpieczenie budynku na rogu ul. Narutowicza . 

 

Na posiedzeniu w dniu 6 października 2021 roku: 

Komisja na posiedzeniu przyjęła wniosek  o wstrzymanie wykonania uchwały 

XXX/278/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska 

przy ul. Słubickiego 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we 

współwłasności nieruchomości wspólnej oraz ponowne omówienie w/w sprawy z 

radnymi. 

   

 


