
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……… 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ….. marca 2022 r. 

 

  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska 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 § 35 ust. 1 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 Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 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 Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w 2021 roku 
 

 

Komisja Budżetowa w 2021 roku pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy Uchwałą 

Nr   XXVII/250/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku i uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu 

działania komisji. 

 

 

Komisja odbyła 9 posiedzeń. 

 

W pracach komisji uczestniczyli wszyscy członkowie potwierdzając swój udział podpisem na 

liście obecności.  

Każdorazowa nieobecność została usprawiedliwiona. 

 

Tematem posiedzeń było: 

 

• Sprawozdanie z działalności komisji za 2020 rok. 

Komisja przyjęła sprawozdanie za 2020 rok. 

• Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią 

RIO oraz informacją o stanie mienia komunalnego. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione 

sprawozdanie. 

• Zapoznanie się z raportem o stanie gminy Izbica Kujawska za 2020 rok. 

Raport o stanie gminy za 2020 rok został przyjęty jednogłośnie. 

• Zapoznanie się ze stanem dróg na terenie gminy. 

Komisja skontrolowała stan dróg gminnych. 

• Aktualna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie. 

Komisja na posiedzeniu przyjęła apel, który został przesłany do przedstawicieli władz 

naszego kraju . 

• Kontrola odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy. 

Komisja przedstawiono ilościowe zestawienie postepowań egzekucyjnych w opłacie za 

odbiór odpadów komunalnych. 

• Ustalenie planu pracy Komisji na 2022 rok. 

Komisja ustaliła plan pracy na podstawie którego będzie realizowała posiedzenia w 2022 

roku. 

• Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Izbica Kujawska na lata 2022–2038. 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038 został 

przyjęty jednogłośnie. 



• Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 

rok. 

Projekt budżetu na 2022 rok komisja przyjęła jednogłośnie. 

 

Komisja wydała opinie na temat projektów uchwał: 

1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego 

2.  w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na 

prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej 

3. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej 

pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. 

Stanisława  BM w Modzerowie 

4. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

5.  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Jezioro Modzerowskie 

6. uchylającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska 

7. uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska 

8. w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica 

Kujawska za lata 2017-2018. 

Przed każdą sesją Rady Miejskiej komisja zajmowała się projektami uchwał: 

 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–

2038. 

-  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020  Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 

29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok. 

 

Komisja przyjęła wnioski dotyczące: 

 

Na posiedzeniu w dniu 6 maja: 

 Komisja ponowiła  wniosek  o sprawdzenie w terenie (zinwentaryzowanie) gruntów i 

nieruchomości objętych podatkami. 

 

Na posiedzeniu w dniu 18 maja : 

• Zabezpieczenie w 2021 roku w budżecie gminy środków i wykonanie pilnego remontu 

drogi Chociszewo - Wólka Komorowska. 

• Zabezpieczenie na 2022 rok w budżecie środków na remont drogi w miejscowości 

Ślazewo. 



Na posiedzeniu w dniu 27 września: 

1. Ustalić ryczałt adekwatny do kosztów w mieszkaniach przy szkole w Błennie lub założyć 

odrębne liczniki. 

• Przejąć na cele szkoły garaż znajdujący się w bryle szkoły w Błennie  

z wykorzystaniem np. na szatnię. 

• Naliczyć opłaty za korzystanie z garaży znajdujących się na terenie szkoły  

w Błennie. 

 

Na posiedzeniu w dniu 14 października: 

1. Doposażenie placu zabaw przy Urzędzie Miejskim a w przypadku braku środków 

wykonanie w przyszłym roku projektu na doposażenie. 

2. Doposażenie plaży nad jeziorem Długie. 

 

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada: 

1. Założenie oświetlenia ulicznego na ul. Polnej (w kierunku Augustynowa).  

2. Zorganizowanie spotkania z energetyką w celu omówienia problemów z oświetleniem 

ulicznym. 

3. Przekształcenie instalacji elektrycznej w Bibliotece Publicznej, Przedszkolu 

Samorządowym o raz Żłobku w Izbicy Kujawskiej w celu możliwości korzystania z 

fotowoltaiki. 

4. Przygotowanie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny poprzez wykonanie prac 

remontowych i malarskich. 

5. Komisja wnioskuje o jak najszybsze ogłoszenie przetargu na drogi z programu Polski Ład. 

6. Komisja wnioskuje o podwyżki na 2022 rok dla pracowników Urzędu Miejskiego w 

równych kwotach. Podwyżki procentowe są krzywdzące dla pracowników mniej 

zarabiających, w związku z czym podwyżki kwotowe byłby sprawiedliwe dla wszystkich 

pracowników. 

7. Komisja uznała, że nie ma sensu wykonywania kolejnych dokumentacji na budowę 

targowiska w Izbicy Kujawskiej przy ul. Warszawskiej ponieważ wiemy, że będą 

sprzeciwy mieszkańca. 

 

Z odpowiedziami udzielonymi na powyższe wnioski członkowie komisji byli zapoznawani na 

następnych posiedzeniach. 

 

 

 

 


