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                                                                                                                                Załącznik do Uchwały Nr……… 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

                                                                                                                    z dnia…………….2022 r. 

 

RAPORT O STANIE GMINY   

za 2021 rok 

 

 Zgodnie z  art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym burmistrz co 

roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy obejmujący podsumowanie 

działalności w roku poprzednim. Wypełniając ustawowy obowiązek przedstawiam Wysokiej 

Radzie przedmiotowy raport. 

 

I. Sytuacja demograficzna gminy 
 

Ludność gminy Izbica Kujawska wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiła 7603 osoby, 

a  na dzień 31 grudnia 2021 roku  7554. W roku 2021 odnotowano 84 urodzenia i 107 zgonów. 

Stałego wymeldowania z pobytu w gminie dokonało 9 osób, a zamaldowania 210. 

Odnotowuje się tendencje spadkową  jesli chodzi o liczbe mieszkańców w gminie Izbica 

Kujawska. 

 

II. Infrastruktura  drogowa, wodociągowo-kanalizacyjna,  utrzymanie czystości i po-

rządku, zaopatrzenie w energię, ochrona środowiska, gospodarka wodna 
 

 Na terenie Gminy Izbica Kujawska znajduje się około 200 km dróg z czego 118,33 km są 

drogami gminnymi. Na dzień 31 grudnia 2020 na terenie gminy znajdowało się 72,906 km dróg 

o nawierzchni asfaltowej, w roku 2021 wykonano następujące inwestycje drogowe: 
 

Lp. Nazwa inwestycji drogowej Długość 

1. Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B – etap II. 

  

 964 m 

2. 
 

Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego 

wchodzą droga nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. 

gminy - (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo - gr. 

gminy – (Lubomin). 

 3682 m 

3. 
 

Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska 997 m 

4 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo - 

Nowa Wieś o długości 626 m. 

626 m 

5. 
 

Przebudowa drogi gminnej nr 191243C 

Wietrzychowice- gr. Gminy - Osiecz Mały o 

długości 1061 m 

1061 m 

 RAZEM 7330 m 
 

 Długość dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy wzrosła o 3648 m co na koniec roku 

2021 daje łączną ilość dróg o nawierzchni asfaltowej o długości 76,554 km. Przebudowano 

drogi w miejscowościach Błenna B, Grochowiska, Mieczysławowo-Nowa Wieś oraz w 

Wietrzychowicach wykonując nowe nawierzchnie asfaltowe. 
 

          W roku 2021 ponadto wykonano następujące inwestycje: 

 

1. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową w istniejącym budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz budowa 
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instalacji gazowej na gaz płynny wraz podziemną instalacją zbiornikową na dz. nr ew. 226 

obręb ewidencyjny Błenna gm. Izbica Kujawska. 

 

2. Dostawa wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług 

Środowiskowych w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania na potrzeby projektu pn. 

"Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług 

Środowiskowych  świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na 

rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Izbica Kujawska. 

 

3. Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowania i dowożenia posiłków 

dla podopiecznych w ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie 

województwa kujawsko – pomorskiego” oraz Dzienny Dom Senior+.   

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, 

Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej. 

5. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 

o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska, w 

formule „zaprojektuj-wybuduj”. 

6. Montaż w ramach III edycji 55 instalacji fotowoltaicznych na obiektach prywatnych i 

1 instalacja na obiekcie użyteczności publicznej. 

7. Na dzień 1 stycznia 2021 roku na terenie gminy funkcjonowało 201 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W 2021 roku udzielono dotacji na budowę 18 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Środki na dofinansowanie pochodziły z budżetu Gminy w kwocie 

43732,22 zł. Do jednej oczyszczalni dopłacono nie więcej niż 2500,00.zł. Na koniec 2021 

roku w gminie działało 219 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

8. Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej zatwierdza corocznie do 31 marca w drodze 

uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2021” . Budżet programu to około 42 

000,00 zł. 

9. W ramach zawartej umowy na lata 2021-2023 przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji 

przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Izbica Kujawska” usunięto 201,686 Mg (10 084,30 m2) azbestu z 56 

nieruchomości. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 94 969,91 zł. 

10. Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną 

infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj 

11. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach na 

rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji 

społecznej, w formule zaprojektuj i wybuduj.       

III.  Zagospodarowanie przestrzenne 

W 2021 roku Burmistrz Izbicy Kujawskiej wydał 82 decyzje o warunkach zabudowy i 10 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

IV. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
   Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Izbica Kujawska 

został uchwalony na lata 2016-2021 r. od dnia 23 sierpnia 2021 r. jest wdrażany Wieloletni 
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Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-

2026. 

 Na początek 2021 roku gmina dysponowała 75 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi 

własność gminy. 

 W roku 2021 zostały sprzedane 4 lokale mieszkalne w miejscowości Świszewy po 

byłej szkole, oraz 6 lokali mieszkalnych przy ul. Warszawskiej w Izbicy Kujawskiej. 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej w roku 2021 przydzielił trzy lokale mieszkalne z zasobów gminy. 

Na dzień 1 stycznia 2022 r. o przydział lokalu mieszkalnego ubiegały się 123 osoby. 

Utrzymanie lokali mieszkalnych należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 

w Izbicy Kujawskiej, który na bieżąco wykonuje remonty i naprawy lokali mieszkalnych. 

W roku 2021 wyposażenie techniczne lokali stanowiło c.o – 2, łazienka - 30, wc. – 40. 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w roku 2021 wykonał naprawy w budynkach 

komunalnych na łączną kwotę 3205,50 zł., która była wydatkowana na montaż okna PCV 

oraz montaż nowej instalacji elektrycznej w budynku komunalnym. 

 Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów w wysokości 6829,23 zł na: 

malowanie klatki schodowej przy ul. Kolskiej, zakup papy na naprawy  dachów, zakup drzwi 

do mieszkania komunalnego oraz naprawy komina. 

       Gospodarka kanalizacyjna. 

  W 2021r. wybudowano łącznie 937 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 453 mb kole-         

ktora   tłocznego w ulicach Przedmiejskiej, Tymienieckiej, Kwiatowej i Wesołej. W ramach 

inwestycji wybudowano także przepompownię ścieków sanitarnych przy ul. Tymienieckiej, 

tłoczącą ścieki z w/w ulic. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosi obec-

nie 16 205 mb. 

 Zwiększeniu uległa w 2021r. także długość kanalizacji deszczowej. Wybudowano 482 mb 

kolektorów deszczowych. Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi obecnie 10 642mb 

(wraz z przykanalikami). 

 Do kanalizacji sanitarnej podłączono w 2021r. - 2 nieruchomości. Łącznie do sieci kanaliza-

cji sanitarnej na terenie miejskim podłączonych jest 533 nieruchomości. 

 Oczyszczalnia ścieków w Izbicy Kujawskiej oczyściła 122830 m3 ścieków pochodzących z 

aglomeracji miejskiej i przyjęła do punktu zlewnego 4690 m3 ścieków z szamb przydomo-

wych. 

 W oczyszczalni ścieków powstało 19,9 t ustabilizowanych osadów ściekowych. Osady te z 

uwagi na spełnianie norm umożliwiających na ich zagospodarowanie rolnicze, zostały wy-

korzystane do niniejszych celów. 

Gospodarka wodociągowa. 

W 2021r. wymieniono 864 mb sieci wodociągowej z azbestocementu na PVC w ulicach Ty-

mieniecka i Przedmiejska. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi obecnie 201 km. 

W 2021r. nie wybudowano żadnych nowych odcinków sieci wodociągowych. Zarejestro-

wano natomiast 41 nowych przyłączy. Długość łączna wybudowanych przyłączy w ubie-

głym roku wynosi 1412 mb. Łączna ilość nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągo-

wej wynosi aktualnie 2331 szt. 

Stacja Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach uzdatniła w ubiegłym roku 132 145 m3 

wody, Stacja Uzdatniania Wody w Izbicy Kujawskiej w 2021 r. uzdatniła 259 570 m3 wody. 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa  zamontowano 25 sztuk opraw oświetlenia ulicznego na   

terenie gminy. W roku 2021 przeznaczono na remont dróg gminnych 5 000 ton kamienia. 
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Ponadto zostały naprawione drogi  grysami we wsi Skarbanowo 1,300 km., Chociszewo 2,400 

km., Ślazewo 1,300 km., Helenowo -1,6 km., Zdzisławin – 1,5 km I  Świętosławice 0,5 km.  

 

V. Oświata i wychowanie 

Gmina Izbica Kujawska realizuje zadania oświatowe, należące do zadań własnych, zgodnie 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. 

zm.) oraz Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. 

z 2021 poz. 1930 z późn. zm.). 

W 2021 roku gmina Izbica Kujawska prowadziła cztery placówki oświatowe: 

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Izbicy Kujawskiej, 

- Szkołę Podstawową Nr 2 w Izbicy Kujawskiej, 

- Szkołę Podstawową w Błennie, 

- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej. 

Do zadań organu prowadzącego placówki oświatowe należą w szczególności: 

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki,  

- zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,  

- zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej,  

- wyposażenie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji zadań realizowanych przez jednostki oświatowe. 

Realizując ww. zadania Burmistrz Izbicy Kujawskiej jako organ prowadzący wydał w 2021 

roku zarządzenia dotyczących oświaty, wśród nich m.in.: zarządzenia w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, w sprawie ustalenia terminów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i klas I szkół podstawowych, w sprawie 

ustalenia przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników 

lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1  w  Izbicy Kujawskiej. Opracowano projekty uchwał, 

które zostały podjęte przez Radę Miejską w Izbicy Kujawskiej, wśród nich m.in: w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  

Izbica Kujawska, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych placówkach przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica 

Kujawska, w sprawie wskazania uczniom klasy IIIc Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV 

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej 

z przekształcenia gimnazjum . 

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Izbica Kujawska była organem prowadzącym 3 szkół 
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i przedszkola samorządowego. Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych jest 

część oświatowa subwencji ogólnej, a także dotacje celowe przyznawane z budżetu państwa 

na organizację wychowania przedszkolnego oraz na realizację określonych zadań. Środki te 

są niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli 

w prowadzonych szkołach i placówkach oraz na ich utrzymanie. Środki przekazywane w 

postaci subwencji oświatowej nie zabezpieczają wydatków związanych z funkcjonowaniem 

szkół, w związku z czym gmina w dużym stopniu finansuje utrzymanie szkół z dochodów 

własnych. 

Stan organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 

Lp Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba nauczycieli 

(etaty przeliczeniowe) 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izbicy Kujawskiej 15 296 36,58 

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izbicy Kujawskiej 9 183 22,28 

3 Szkoła Podstawowa w Błennie 8 105 16,71 

                                                RAZEM 32 584 75,57 

4 Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej 3 66 5,08 

3 Oddziały przedszkolne przy SP Nr1 w Izbicy Kuj.  2 45 3,27 

6 Oddział przedszkolny przy SP w Błennie 1 17 1,08 

                                             RAZEM 6 128 9,43 

 

Prowadzone przez gminę placówki oświatowe, zapewniają właściwe warunki pracy i nauki 

spełniając wymogi bezpieczeństwa. Zadowalający  jest stan bazy i wyposażenia szkół. Istnieje 

potrzeba  rozbudowy przedszkola tak,  aby zwiększyć liczbę sal i tym samym umożliwić pobyt 

w placówce większej ilości dzieci zamieszkałych na trenie gminy Izbica Kujawska. Szkoły 

zlokalizowane w Izbicy Kujawskiej prowadzą stołówki zapewniając uczniom, 

przygotowywane w kuchni, dwudaniowe posiłki. Posiłki przygotowywane przez SP Nr 2 

dostarczane są także do Szkoły Podstawowej w Błennie. Szkoły posiadają pracownie 

komputerowe i pracownie do nauki języków obcych. We wszystkich klasach szkół znajdują 

się tablice interaktywne lub ekrany dotykowe. Wszystkie szkoły posiadają pracownie 

przedmiotowe, jednak ich wyposażenie i możliwości funkcjonowania wymagają 

doinwestowania.  

Celem organizowania dodatkowych zajęć dla uczniów, w szczególności w zakresie  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz pozyskania dodatkowego wyposażenia ITI, szkoły 

uczestniczyły w Projekcie „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Izbica Kujawska  

w roku 2021  otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest 

to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 

z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest stworzenie 

nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący ucz-

niów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań, jak również 

wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. 
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kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).Wyposażenie 

„Laboratoriów Przyszłości” będzie wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, 

na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań oraz w przygotowaniach do konkursów 

W 2021 roku szkoły funkcjonowały w bardzo trudnych warunkach organizacyjnych ze 

względu na ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Po zamknięciu szkół 

ogromnym wyzwaniem była organizacja nauczania zdalnego. Było to w dużej mierze 

możliwe dzięki pozyskaniu przez gminę 57 laptopów dla prowadzonych szkół w ramach 

Rządowego projektu „Zdalna szkoła”. Nauczyciele szkół podstawowych realizowali 

zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz 

zarządzeń dyrektorów placówek oświatowych dotyczących organizacji nauczania w czasie 

zawieszenia zajęć z powodu pandemii. 

Niepokojącym jest fakt, że z każdym rokiem wzrasta liczba uczniów wymagających 

specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ubiegłym roku liczba ta uległa 

istotnemu wzrostowi, na co wpływ miało zdalne nauczanie i zmiana organizacji pracy szkół. 

Izolacja od rówieśników i przedłużające się zamknięcie w domu nasiliły u nastolatków 

zaburzenia psychiczne (stany depresyjne, lękowe), a także uzależnienie od komputera. Dzieci 

zmagały się z  samotnością, a także stresem wynikającym mi.in. z braku relacji z innymi. Do 

spadku jakości życia oprócz rozłąki z rówieśnikami mogły się przyczynić mniejsza aktywność 

fizyczna oraz dłuższy czas spędzany przed ekranami. Pandemia potwierdziła, że szkoła jest 

ważna nie tylko ze względu na zdobywanie wiedzy, ale również budowanie więzi 

społecznych.  

Jednym z ważniejszych kierunków działalności gminy powinien być dobry poziom 

wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców. Procesy edukacyjne powinny mieć charakter 

wieloletni, powinny być dostosowane do wymogów związanych ze strategicznymi 

kierunkami rozwoju kształcenia i rynku pracy (nauka języków obcych, informatyki, edukacja 

ekologiczna, udział w ogólnopolskich programach i projektach). Mieszkańcom naszej gminy, 

związanej z rolnictwem, powinny być stworzone warunki umożliwiające uzyskanie 

kwalifikacji pozwalających na osiągnięcia mobilności na rynku pracy, ograniczania 

bezrobocia, poprawy sytuacji materialnej oraz zmianę źródeł utrzymania. Niestety, 

ograniczeniami w tym zakresie są jednak zbyt małe środki finansowe przekazywane w postaci 

subwencji i ograniczenia w finansowaniu oświaty z własnych dochodów, ze względu na 

malejące dochody gmin. 

Istotnym elementem poprawy warunków funkcjonowania szkół w przyszłości powinna być 

między innymi: 

- wymiana pieców i instalacji CO w SP Nr 1 w Izbicy Kujawskiej, 

- remont i modernizacja pomieszczeń lekcyjnych, korytarzy i dachu w SP Nr 1 w Izbicy 

Kujawskiej, 

- budowa boiska placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2 w Izbicy Kujawskiej.  

-  rozbudowa i remont przedszkola 

-  doposażenie sal gimnastycznych. 
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VI. Działalność kulturalno-sportowa 

KULTURA 

 
 Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej  w 2021 roku prowadziło m.in. 

ognisko muzyczne „Synkopa” Piotra Twardowskiego, Zumba Gold oraz Jumping Fitness. Swą 

działalność kontynuowały przy centrum kultury: dziecięce sekcje rytmiczne, zespół 

folklorystyczny „Małe Kujawy”, sekcja wokalna oraz grupa  disco dance. Sekcje przy MGCK  

dofinansowane były w minionym roku przez samorząd gminny. Powstały też w 2021 roku nowe 

grupy: Power Dance Junior oraz Power Dance Kids. W styczniu 2021 MGCK zorganizowało 

konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Moje ferie w czasie pandemii” oraz konkurs 

plastyczny „Prezent z mojego serca dla babci i dziadka”. W kwietniu wespół z miejscową 

Biblioteką Publiczną zorganizowało wideo relację o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.  W 

maju 2021 pracownik MGCK wziął udział we Włocławku w nagraniu online koncertu z okazji 

230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W czerwcu placówka zorganizowała Dzień 

Dziecka. Były zabawy, dmuchańce, animacje i inne atrakcje. W tym samym miesiącu 4 

wokalistki z MGCK wzięły udział w XII Międzyszkolnym Konkursie Młodych Talentów w 

Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku. Wszystkie zdobyły nagrody i wyróżnienia. 

Ponadto MGCK we współpracy ze szkołami gminnymi zorganizowało zajęcia taneczne „Taniec 

w animacji”. W minionym roku miał miejsce udział  reprezentantów ogniska muzycznego 

MGCK na festiwalach i prezentacjach piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Zorganizowano też 

parokrotnie kino objazdowe, a w lipcu - festyn „Piknikową Izbicę”, wraz z I Festiwalem Piosenki 

Tanecznej i Świętem Golonki. W sierpniu 2021 przy MGCK odbywał się „Wakacyjny Tydzień”z 

atrakcjami dla najmłodszych. Pod koniec sierpnia MGCK było jednym ze współorganizatorów 

Dożynek Gminno-Parafialnych. We wrześniu MGCK wzięło współudział w organizacji Festynu 

Archeologicznego w Wietrzychowicach. Zorganizowano też warsztaty ceramiczne oraz 

„Jesienne czytanie przedszkolakom”. Z okazji  święta 11 Listopada zorganizowano Wieczornicę, 

w grudniu – spotkanie z Mikołajem, Jarmark Bożonarodzeniowy i Gwiazdkę betlejemską. Przez 

cały 2021 rok centrum kultury prowadziło prace porządkowe w Parku Kulturowym w 

Wietrzychowicach.   

 

 Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej została założona w 1947 roku. Pełni funkcję Bi-

blioteki Powiatowej dla Powiatu  Włocławskiego Ziemskiego na mocy porozumienia z dnia 8 

czerwca 2001 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym we Włocławku, a Urzędem Gminy w 

Izbicy Kujawskiej.  

Ważniejsze imprezy kulturalne w 2021 roku: 

1." ZAPUSTY KUJAWSKIE" - tradycje i zwyczaje. Zjawiskiem wyjątkowym w obyczajowo-

ści kujawskiej są praktykowane do dnia dzisiejszego zwyczaje zapustne. Uczestnicy spotkania 

prezentowali  zwyczaje  związane z korowodem przebierańców. Impreza finansowana z bu-

dżetu biblioteki. 

2."Radosne dzieciństwo" - uczestnicy spotkania prezentowali gry i zabawy swojego dzieciń-

stwa. Spotkanie  finansowana z budżetu biblioteki. Liczba uczestników - 10 osób. 

3."Noc bibliotek" - temat spotkania "czytanie wzmacnia". Uczestnicy czytali wiersze Krzysz-

tofa Kamila Baczyńskiego. Ilość- 9 osób.  Spotkanie finansowane z budżetu biblioteki. 

4."Narodowe czytanie"  - uczestnicy czytali fragmenty książki "Moralność Pani Dulskiej" a 

także przedstawili scenę "Zbyszek wraca do domu z nocnej imprezy". Ilość uczestników- 25 

osób.  Impreza finansowana z budżetu biblioteki. 

5."Jarmark Bożonarodzeniowy"  - kiermasz wyrobów świątecznych przygotowanych przez 

grupę "Dekupasja" działającą przy Bibliotece Publicznej. Ilość osób - około 100.  Finansowa-

nie z budżetu biblioteki. 
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SPORT 

 Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” w Izbicy Kujawskiej. Klub specjalizujący się 

w dyscyplinie: piłka nożna. Prowadził w 2021 roku treningi, mecze piłkarskie (towarzyskie, 

ligowe, pucharowe) w czterech grupach wiekowych, tj. w grupie seniorów, juniorów starszych, 

trampkarzy i młodzików. W 2021 roku klub skorzystał, na zasadach konkursu, z dotacji gminnej. 

Celem konkursu była poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników 

sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez 

zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Izbica Kujawska do działalności sportowej 

prowadzonej przez kluby sportowe. I ten cel – zgodnie z zapisami w sprawozdaniu (np. drużyna 

seniorów po rundzie jesiennej 2021/2022 zajmuje 11 miejsce w IV lidze, a drużyny młodzieżowe 

znalazły się na środkowych lokatach w swoich grupach rozgrywkowych) – został osiągnięty. 

 

 Klub Karate Tradycyjnego Izbica Kujawska zafunkcjonował jako sekcja Włocławskiego 

Klubu Karate Tradycyjnego w listopadzie 2019 roku. Pełną aktywność klub utrzymał do 

momentu lockdownu, tj. 15 marca 2020 roku. Zajęcia zostały wznowione od lipca 2020 roku. 

Dnia 25 sierpnia 2020 roku klub wyodrębnił się jako sekcja WKKT i przekształcił w Klub Karate 

Tradycyjnego Izbica Kujawska.  W 2021 roku klub skorzystał, na zasadach konkursu, z dotacji 

gminnej. Celem konkursu była poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych 

wyników sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej 

poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Izbica Kujawska do działalności 

sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. I ten cel został osiągnięty – zgodnie z zapisami w 

sprawozdaniu Klubu Karate Tradycyjnego Izbica Kujawska – poprzez uczestnictwo dzieci 

(około 30 osób) w zawodach oraz zgrupowaniach o randze regionalnej i ogólnopolskiej. Były to 

Kujawsko-Pomorska Liga Karate  Tradycyjnego (trzy turnieje), Turniej Karate Tradycyjnego we 

Wrześni, Turniej Karate Tradycyjnego w Pile, Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym w 

Warszawie. 

  

  Ponadto w 2021 roku miała miejsce organizacja cyklu imprez sportowych, rekreacyjnych i 

turystycznych, turniejów,  rajdów, zawodów, warsztatów twórczych, promujących zdrowy tryb 

życia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, które przeprowadziło 

stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Horyzont” Izbica Kujawska. 

 Ww. oferent zostały wyłoniony w konkursie ofert  na wykonywanie w 2021 roku zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia 

działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

turystyki  i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

  Działanie to miało związek z uchwalonym przed Radę Miejską w Izbicy Kujawskiej 

Wieloletnim Programem współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023 oraz wyodrębnionym w 

preliminarzu wydatków tzw. budżetu kapslowego na 2021 rok paragrafem:  2360: Dotacje 

celowe z budżetu jednostki samorządu  terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego. 

 
VII.  Polityka Społeczna 

 
Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej jest powołany na podstawie ustawy o po-

mocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.  Działal-

ność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy oraz ze środków budżetu państwa. 
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Ośrodek, zgodnie ze statutem, realizuje zadania własne i zlecone gminie oraz zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej w szczególności:   

1. Pomoc społeczna                                       

Pomocą w formie zadań zleconych i własnych w 2021 r. objęto 305 osób z 235  rodzin, na ogólną 

liczbę osób w tych rodzinach 578. 

W 2021r. do działu pomocy społecznej wpłynęły  483  wnioski o udzielenie pomocy. Wydanych 

zostało  787  decyzji administracyjnych. 

 

1.1 Pomoc finansową otrzymało  247  osób w  177 rodzinach,  w tym: 

- zasiłek stały otrzymało  -    27  rodzin na kwotę 140 988,63zł 

- zasiłek okresowy otrzymało   -   88  rodzin   na kwotę 214 544,80zł. 

- zasiłek celowy i w naturze  -  111  rodzin na łączna kwotę 124 714,00zł. 

 Za 19 osób pobierających zasiłki stałe, nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia, opła-

cone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 10 307,52zł. 

W 2021r. wypłacono zasiłki celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 24 000,00zł. dla 4 ro-

dzin z tytułu zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej. 

 

1.2 Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opie-

kuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi. 

- Pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w formie usług opiekuńczych objęto 

44  osoby w tym: 37  osób w ramach usług opiekuńczych i 9  osób w ramach  pomocy sąsiedzkiej 

Ogółem wydano  92  decyzje dotyczące świadczenia usług opiekuńczych i udzielono 11 222 

godzin usług. 

- Ze  specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które dosto-

sowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

korzystało czworo dzieci. 

- Usługi świadczone były w miejscu zamieszkania dziecka przez specjalistów – logopedę i pe-

dagoga specjalnego  i fizjoterapeutę w ramach umowy zlecenia. 

 Wydano 10  decyzji i udzielono 1124  godzin usług. 

 

1.3 Usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Senior + w Szczkowie w 2021 

roku zostały udzielone 42 osobom, w sprawach uczestników Domu wydano 74 decyzje admi-

nistracyjnie. 

 

1.4 Domy pomocy społecznej 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, któ-

rej nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

W ubiegłym roku z terenu naszej gminy  4  osoby przebywały w DPS. Gmina ponosiła odpłatność 

w wysokości od 2 852,56zł. do  4 126,45zł. miesięcznie za osobę. Łączna kwota wydatków na 

ten cel wyniosła 144 751,78zł. 

 

1.5 Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” 

Istotnym elementem programu jest zapewnienie gorącego posiłku szczególnie dzieciom i mło-

dzieży w wieku szkolnym. Oprócz posiłku w ramach programu może być udzielana pomoc w 

postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku. 

Pomocą w formie obiadów objęto  75  dzieci w szkołach podstawowych i w przedszkolu. Pomoc 

w formie zasiłku celowego na zakup żywności została udzielona dla 371 osób  w 95 rodzinach . 
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Na realizację programu w 2021 roku zostały wydatkowane środki z dotacji budżetu państwa w 

wysokości  99.570,56zł. -80% programu,  natomiast  ze środków własnych gminy wydatkowano 

kwotę 24.892,64zł. -20% programu. 

 

1.6 Ośrodki wsparcia -  schronienie 

Do schroniska dla osób bezdomnych prowadzonego przez Caritas Diecezji Włocławskiej zostały 

skierowane 2 osoby pozbawione schronienia, za które gmina ponosiła odpłatność. Wydatki na 

ten cel wyniosły 15 325,91zł. 

 

1.7 Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

Osoby, które nie posiadały żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały z      

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano decy-

zję dla 1 osoby potrzebującej tej formy wsparcia. 

 

1.8 Wynagrodzenie dla opiekuna 

Ośrodek pomocy społecznej realizował to zadanie dla 3 osób. Przysługuje ono opiekunowi praw-

nemu osoby ubezwłasnowolnionej niespokrewnionej w wysokości ustalonej przez sąd. Łączna 

kwota wydatków na ten cel wyniosła 5 773,50zł. 

 

1.9 Praca socjalna 

Podstawowym zadaniem w pomocy społecznej oprócz pomocy finansowej jest świadczenie 

pracy socjalnej. Jest to świadczenie niepieniężne. Polega na wspieraniu rodziny w zakresie po-

radnictwa rodzinnego, wychowawczego czy zawodowego. 

Praca socjalna skierowana była na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania 

danej osoby. Wyłącznie pracą socjalną objęto ogółem 54 osoby. 

 

2. Świadczenia rodzinne 

Oprócz zadań z pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania                                           

w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych rozpatrzono 444 wnioski o świadczenia rodzinne  w 

formie: 

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego    

- jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 

- zasiłku pielęgnacyjnego 

- specjalnego zasiłku opiekuńczego 

- zasiłku dla opiekuna dla niepełnosprawnej osoby 

- świadczenia rodzicielskiego 

- świadczenia pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci 

- świadczenia ,,Za życiem" 

Łącznie 505  rodzin  otrzymało świadczenia rodzinne na kwotę  3 380 284,96zł. W 2021r. wy-

dano 672 decyzje administracyjne z zakresu świadczeń rodzinnych i realizowano 53 decyzje wy-

dane przez Wojewodę. 

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacane były składki na:                                

- ubezpieczenia zdrowotne - ubezpieczono 23  osoby na kwotę   35 674,51zł. 

- ubezpieczenia społeczne   - ubezpieczono 52  osoby na kwotę 229 235,38zł. 

 

3.  Fundusz alimentacyjny 

W wyniku nałożonego  na państwo obowiązku wspierania osób ubogich, które nie są w stanie 

samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobo-

wiązanych wobec nich do alimentacji, wypłacono dla 68  dzieci świadczenia na kwotę 290 

680,00zł. 
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OPS prowadził również postępowania administracyjne wobec 45  dłużników alimentacyjnych. 

W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych, z tytułu funduszu alimentacyjnego i 

zaliczki alimentacyjnej odzyskano od dłużników kwotę  110 676,31zł. łącznie z odsetkami za 

zwłokę. 

Z odzyskanej kwoty 83 818,40zł. przekazano na dochody budżetu państwa natomiast 26 

857,91zł. stanowiło dochody własne organu właściwego wierzyciela. 

 

4.  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

Z terenu naszej gminy w ramach realizacji świadczenia wychowawczego 500+  wsparcie otrzy-

mało 839  rodzin.  Wypłacono 15 532 świadczeń  na kwotę  7.710.215,94 zł 

 

5. Wspieranie rodziny 

W ramach tego zadania przyjęty został Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2022, który 

zakłada że celem nadrzędnym pracy z rodziną jest osiągnięcie przez nią stabilizacji, w takim 

zakresie aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone. 

Wspomagający rodzinę w jej środowisku naturalnym, zatrudniony asystent rodziny we współ-

pracy z innymi specjalistami, realizował pracę z 15  rodzinami przeżywającymi trudności w wy-

pełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 

Wsparciem objętych zostało  56  osób w tych rodzinach,  w tym 34  dzieci. 

Praca zapobiegła umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej i dawała możliwość pozostania w ro-

dzinach biologicznych. 

 

5.1. Piecza zastępcza 

Obowiązkowym zadaniem gminy  jest organizowanie pomocy dzieciom pozbawionym opieki 

rodziców poprzez umieszczenie ich w pieczy zastępczej. Wspólnie z powiatem gmina współfi-

nansuje pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz  w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

- Z terenu naszej gminy w 2021r. 4. dzieci przebywało w rodzinie zastępczej, 4. dzieci w rodzin-

nym domu dziecka oraz 2. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Ogólny koszt pobytu 10  dzieci w pieczy zastępczej  wyniósł  77 502,02zł. 

 

6.  Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą 

Działania w celu zwalczania przemocy i niedopuszczenia do jej trwania lub nasilania się podej-

mowane są w oparciu o Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w Izbicy Kujawskiej. 

Powołany przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, ma za zadanie podejmowanie działań w środowi-

skach zagrożonych przemocą. Zespół ten realizował działania w związku ze stosowaniem prze-

mocy zarówno fizycznej jak i psychicznej  oraz ekonomicznej. 

Zostało założonych  14  Niebieskich Kart  w  13 rodzinach. 

Do pracy zarówno z osobami doświadczającymi przemocy jak i sprawcami przemocy  powołano 

14  grup roboczych. Objęły one pomocą 45  osób, w tym 13dzieci. 

Grupy robocze skierowały do Prokuratury Rejonowej w Radziejowie 4  wnioski o przeprowa-

dzenie dochodzenia i ukaranie domniemanego sprawcy przemocy. 

W 6 sprawach  skierowano sprawcę przemocy do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych. W 11  rodzinach na skutek ustania przemocy zakończono procedurę NK. 

Ze względu na nie zakończoną procedurę postępowania w 3 środowiskach,                                  

działania będą kontynuowane w 2022 r. 
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7.  Karta Dużej Rodziny 

Jest to program wsparcia  „Rodzina 3+, który skierowany jest do rodzin wielodzietnych  i umoż-

liwia im korzystanie z różnych ulg. 

Pracownicy M-GOPS w 2021r. wydali i wprowadzili do systemu informatycznego KDR, 10 kart 

dla rodzin z dziećmi  i 8 kart dla rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 

dzieci – dzisiaj już dorosłych. 

 

8. Zaświadczenia ,,Czyste powietrze” 

W związku z obowiązkiem nałożonym na gminy polegającym na wydawaniu zaświadczeń, o 

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodar-

stwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowa-

nia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, Burmistrz Izbicy Ku-

jawskiej zlecił to zadanie M-GOPS w Izbicy Kujawskiej. 

W 2021 przeprowadzono 39 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydano  za-

świadczenia osobom wnioskującym o ich wydanie. 

 

 Potrzeby z zakresu pomocy społecznej ulegają określonym zmianom, na które wpływ ma nie 

tylko rynek pracy czy ochrona zdrowia ale również starzenie się społeczeństwa, czy różnego 

rodzaju kryzysy (pandemia, klęska, uchodźcy, itp.). 

Z przeprowadzonej oceny z poprzednim rokiem można zauważyć, że: 

- liczba osób otrzymujących zasiłki rodzinne minimalnie się zmniejszyła, natomiast wzrosła liczba 

osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych. 

  - liczba osób korzystających z funduszu alimentacyjnego zmniejszyła się  w porównaniu z rokiem   

ubiegłym. Zwiększyła się natomiast kwota wydatkowana na świadczenia. 

  - wzrosła liczba osób otrzymujących świadczenia wychowawcze. 

- ogółem liczba osób korzystających z pomocy finansowej pomocy społecznej maleje, ale w dal-

szym ciągu wzrasta liczba osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych czy wspar-

cia w formie pracy socjalnej. 

Zaangażowanie pomocy społecznej kierunkuje się we wsparciu rodzin w kryzysie związanym z 

wypełnianiem swoich funkcji (opiekuńczej, wychowawczej) a także na pracy związanej z prze-

mocą w środowiskach naszej gminy.   

Konieczne jest: 

Zapewnienie dochodu (pomocy finansowej) na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie po-

siadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełno-

sprawnym, osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia. 

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę 

możliwości - do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia  w warunkach odpo-

wiadających godności człowieka. 

Zaangażowanie w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, czy też nieudolności w pełnieniu funk-

cji opiekuńczo- wychowawczych. Wielkość i ranga problemów osób  i rodzin objętych pomocą 

wskazuje na dalsze rekomendowanie działań profilaktycznych i specjalistycznych. Tworzenie 

sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 

Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie. Ważnym elementem jest umożliwie-

nie tej grupie osób aktywnego uczestnictwa we wszystkich wymiarach życia społecznego. 

Są to cele pomocy społecznej, które były i będą realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej w 2022r. 
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Programy i strategia realizowane w 2021 roku 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica 

Kujawska na 2021 rok 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2027 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata  2021-2024 w Izbicy Kujawskiej 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica 

Kujawska na 2021 rok stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa 

ta nakłada na samorząd terytorialny obowiązek podejmowania działań zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, działania na 

rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, 

wspierania działalności w tym zakresie, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez udzielanie 

pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc, podnoszenie 

poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie (zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; 

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży). 
 Drugi z programów, to: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica 

Kujawska na 2021 rok. Stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Sformułowane na 2020 rok cele zawarte w tym 

programie były wynikiem procesu identyfikacji problemów (w oparciu o dwa raporty – diagnozę 

i strategię, o czym dalej). Celem głównym/ogólnym na 2020 rok, było zmniejszenie ilości osób 

używających środki psychoaktywne, natomiast celami szczegółowymi/operacyjnymi: 

zwiększenie świadomości miejscowej społeczności na temat zagrożeń, wynikłych z używania 

środków psychoaktywnych  oraz pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom, w których 

występuje problem narkotykowy. Środki finansowe na realizację tego programu, przeznaczono na 

zakup materiałów edukacyjnych. 

 Zadania wynikające z tych dwóch programów należą do zakresu obowiązków pracownika 

zajmującego się oświatą, kulturą, sportem i zdrowiem (który też pełni funkcję  pełnomocnika 

Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień) oraz stanowią 

zakres  ustawowej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Izbicy Kujawskiej. Polegają one na udzielaniu pomocy grupie uzależnionych i 

współuzależnionych, głównie przez przekazywanie im informacji o uzależnieniu, możliwościach 

leczenia i motywowania do zmian postępowania. 

 Dla osób uzależnionych i współuzależnionych oferowana była w 2021 roku pomoc 

psychologiczna i terapeutyczna (w formie porad) w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla 

Uzależnionych i Ich Rodzin, mieszczącym się w pomieszczeniach miejsko-gminnego stadionu 

przy ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej.  Wiele zajęć, w związku z obostrzeniami na skutek 

pandemii koronawirusa, odbywało się w systemie online (Facebook, SKYPE, WhatsApp , telefon, 

email), ale też powrócono do kontaktu osobistego z pacjentem. W roku 2021 z usług terapeuty w 

izbickim punkcie skorzystało, w cyklicznych odsłonach, 18 osób. Wśród nich były 4 kobiety oraz 

12 mężczyzn oraz 2 dzieci (uzależnienie od gier komputerowych). W sumie na to się złożyły 142 

porady. Usługi psychologa w punkcie w 2021 roku przedstawiają się w następujący sposób: z 
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poradnictwa psychologicznego skorzystało 59 osób. Z tego – liczba 23, to kobiety, a 19 – 

mężczyźni, dzieci – w liczbie 17. W sumie 134 porady. Z psychoterapii – 7 osób (w sumie 74 

sesji). Jeśli chodzi o sprawy przemocowe, to z poradnictwa psychologicznego nieodpłatnie 

skorzystało 18 osób – 7 kobiet, 2 mężczyzn  oraz 9 dzieci (w sumie 46 porad). 
 Na kanale społecznościowym Facebook  działał w minionym, 2021 roku, fanpage pn. 

„Profilaktyka Izbica Kujawska”, na którym na bieżąco mieszkańcy gminy Izbica Kujawska są 

informowani o  usługach oferowanych przez punkt konsultacyjny. Zob. szerzej: 

https://www.facebook.com/profilaktykaizbica/. 
 Słaba strona realizowanych programów w 2021 roku, szczególnie jeśli chodzi o działalność 

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Uzależnionych i Ich Rodzin w Izbicy Kujawskiej, to 

brak dziennego zorganizowanego profesjonalnie poradnictwa dla rodziców, rodzin, przyjaciół 

uzależnionych/współuzależnionych (punkt pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 

13.00 do 17.00). 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicy Kujawskiej kierowała 

w 2021 roku wnioski do Wydziału Rodzinnego o Nieletnich Sądu Rejonowego w Radziejowie o 

zastosowanie wobec uzależnionych poddania się przymusowemu leczeniu przeciwalkoholowemu. 

Wcześniej kierowano te osoby na badania przez biegłego psychicznego i klinicznego w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

 Oba programy profilaktyczne realizowane były w 2021 roku w oparciu o Diagnozę Lokalnych 

Zagrożeń Społecznych, przeprowadzoną jeszcze w 2015 roku oraz o Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych, przyjętą przez Radę Miejską w Izbicy Kujawskiej uchwałą w 2017 roku 

i Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata  2021-2024 w Izbicy Kujawskiej, przyjęty przez Radę Miejską w Izbicy Kujawskiej  uchwałą 

w 2021 roku. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem długoterminowym 

(uchwalono ją na 10 lat, obowiązuje do 2027 roku), określającym kierunki działań na rzecz 

niwelowania negatywnych skutków lokalnych problemów społecznych i zapobiegania ich 

eskalacji. W zapisanej w strategii prognozie zmian problemów społecznych na terenie Gminy 

Izbica Kujawska, jeżeli chodzi o uzależnienia, uwzględnia się: zmniejszenie liczby osób 

dotkniętych uzależnieniami, wzrost liczby zrealizowanych programów profilaktycznych 

dotyczących uzależnień, rozwój specjalistycznego poradnictwa oraz zwiększenie dostępności do 

poradnictwa w zakresie uzależnień. 
 Istotnym elementem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie (na lata 2021-2024) jest wprowadzanie w życie działań mających na celu z 

jednej strony podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w 

rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez używania przemocy, a z drugiej strony 

zapewnienie ochrony i udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także 

upowszechnianie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom 

dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie. 

 

VIII. Ochrona zdrowia 

 

  W 2021 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej 

niezmiennie realizował zadania ochrony zdrowia udzielając pomocy pacjentom w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii i położnictwa oraz rehabilitacji. 

 Wszelkie działania w roku 2021 determinowane były trwającym stanem epidemii. Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przystąpił do Narodowego Programu Szczepień przeciw 

COVID-19. Pracownicy ośrodka zdrowia wykonali 5594 szczepienia przeciw COVID- 19.  

Gmina Izbica Kujawska w konkursie „Rosnąca odporność „ zajęła 3 miejsce w powiecie 

włocławskim. Obecnie poziom osób w pełni zaszczepionych w gminie wynosi ponad 54 %. 
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IX. Ochrona przeciwpożarowa 

 

                Na terenie Gminy Izbica Kujawska jest 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 

wszystkie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia, z tego 3 

jednostki mobilne /Izbica Kujawska i Błenna/ włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego/ i OSP Świszewy spoza systemu, zdolne do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych 

i zdarzeniach. Jednostki aktywne dysponują 7 samochodami pożarniczymi, z tego: 

     3 ciężkie 

     1 średni 

     4 lekkie 

     Strażacy w ilości 40 osób posiadają wyszkolenie do podejmowania większości działań 

ratowniczych uwzględniające specjalności i niezbędne wymagania Komendy Głównej PSP na 

podległym terenie, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie i szkolenie bhp. 

 Dotacje zewnętrzne /Komenda Główna PSP, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, instytucje/  w 2021 r. wyniosły około 150 tysięcy 

złotych; dla 9 jednostek spełniających niezbędne wymogi i ubiegających się o zewnętrzne środki 

finansowe, z czego dokonywano zakupów niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego, wyposażenia 

strażaków ratowników oraz przeprowadzano niezbędne remonty obiektów strażnic. 

Powiadamianie do zdarzeń jednostek OSP z KSRG odbywa się ze stanowiska kierowania KM PSP 

- strażaków za pomocą telefonów komórkowych, w tym SMS /platforma E-remiza/. 

 

 W roku 2021 odnotowano ogółem za 3 mobilne jednostki 165 wyjazdów, nie tylko na 

administrowany teren ale także poza teren gminy. Były do zagrożenia pożarowe i różnego rodzaju 

zdarzenia o charakterze lokalnym i zróżnicowanym oraz działania związane z przeciwdziałaniem 

skutkom pandemii.  

      Działania ratownicze to głównie pożary budynków, traw; związane z działalnością rolniczą w 

okresie wiosennoletnim i jesiennym /pożary słomy, ściernisk i maszyn rolniczych/, wypadki 

drogowe; udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku braku karetki pogotowia 

ratunkowego, współdziałanie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym; ratownictwo medyczne 

przy pracach rolnych z udziałem maszyn rolniczych oraz innego rodzaju zdarzenia zagrażające 

życiu i mieniu.  W okresie pandemii dystrybucja ulotek i maseczek medycznych mieszkańcom 

gminy, dowożenie na szczepienia do wyznaczonych punktów szczepień oraz szeroko rozumiane 

współdziałanie w organizacji punktu szczepień z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich.  Na uwagę 

zasługują działania miejscowych jednostek w życiu gospodarczym, kulturalno-organizacyjnym 

gminy /uroczystości samorządowe, sołeckie, parafialne i strażackie/ i inne działania związane z 

funkcjonowaniem samorządu lokalnego. 

      Wypłacono ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w zdarzeniach na ogólną   

kwotę 14.158,50 zł. W miesiącu listopadzie uchwałą Rady Miejskiej zwiększono ekwiwalent   

pieniężny, obecnie 20,00 zł za działania ratownicze, 10,00 zł za szkolenia. 

 Zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się w miesiącach maj – lipiec 2021r. . Dokonano 

zmian zarówno składów Zarządów, jak i Komisji Rewizyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym 

w 9 jednostkach OSP. Wszystkie jednostki dokonały zakończenia wg stanu na 31.12.2021 r., 

rozliczenia i podpisania sprawozdań finansowych przez funkcjonujące zarządy OSP , które 

zostaną przesłane organom podatkowym, z chwilą ich zatwierdzenia przez walne zebrania.  

 W 10 jednostkach OSP naszej gminy liczba członków zwyczajnych według danych za rok 

2020   wynosi 214, w tym mężczyzn 180, kobiet 35, liczba członków honorowych 1, wspierających 

18, ogółem liczba członków OSP liczy 234 osoby. 
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X. Sprawozdanie z realizacji uchwał 

 za rok 2021 

uchwały od  Nr XXVIII/253/2021 do Nr XXXIX/375/2021  
 

1. Uchwała Nr XXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038 

zmieniła Uchwałę Nr XXVII/238/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-

2038. Uchwała jest realizowana. 

 

2.Uchwała Nr XXVIII/254/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r.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. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.719) – zmieniła  

uchwałę Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w 

sprawie budżetu na 2021 rok, która to uchwała została zmieniona przez uchwałę Nr XXIX/264/2021 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. opublikowaną w  DZ. URZ. WOJ. KUJ-

POM. 2021.1954, Uchwałę Nr XXXI/292/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 

2021r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3051, Uchwałę Nr XXXII/296/2021 Rady 

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 czerwca2021r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2021.3234, Uchwałę Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2021 

r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3810, Uchwałę Nr XXXIV/301/2021 Rady 

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  z dnia 23 sierpnia 2021 r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. KUJ-

POM. 2021.4202,  Uchwałę Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 

września 2021 r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4931, Uchwałę Nr 

XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w 

sprawie budżetu na 2021 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5612), Uchwałę Nr 

XXXVIII/344/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. opublikowaną 

w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.6513,Uchwałę NR XXXIX/359/2021 RADY MIEJSKIEJ W 

IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. opublikowaną w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2022. 327. Uchwały zostały zrealizowane. 

 

3.Uchwała Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Uchwała nie została zrealizowana.  

 

4. Uchwała Nr XXVIII/256/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. 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. Uchwała została zrealizowana. Przekazano dotację z 

przeznaczeniem na prace konserwatosko - restauratorskie.  

 

5.Uchwała Nr XXVIII/257/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. 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. Uchwała została zrealizowana. Przekazano dotację z przeznaczeniem na prace 

konserwatosko - restauratorskie.  

 

6.Uchwała Nr XXVIII/258/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.720). Po wejściu w życie przedmiotowej 
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uchwały straciła moc uchwała Nr XXVII/247/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 

grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Uchwała jest realizowana. 

 

7.Uchwała Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 

dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.721. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

8.Uchwała Nr XXVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji. Petycja nie została uwzględniona. O sposobie rozpatrzenia 

powiadomiono wnoszącego. 

 

9. Uchwała Nr XXVIII/261/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji. Petycja nie została uwzględniona. O sposobie rozpatrzenia 

powiadomiono wnoszącego. 

 

10.Uchwała Nr XXVIII/262/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji. Petycja nie została uwzględniona. O sposobie rozpatrzenia 

powiadomiono wnoszącego. 

 

11.Uchwała Nr XXIX/263/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038. 

Uchwała wprowadziła zmiany do Uchwały nr XXVII/238/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021 – 2038. Kolejne uchwały które zmieniają 

Uchwałę Nr XXVII/238/2020 to: Uchwała Nr XXXI/291/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica 

Kujawska na lata 2021–2038, Uchwała Nr XXXIV/300/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 

dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica 

Kujawska na lata 2021–2038, Uchwała Nr XXXVI/317/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 

dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica 

Kujawska na lata 2021–2038, Uchwała Nr XXXVII/324/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica 

Kujawska na lata 2021-2038, Uchwała Nr XXXVIII/343/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica 

Kujawska na lata 2021–2038,  UCHWAŁA Nr XXXIX/358/2021 RADY IZBICY KUJAWSKIEJ z 

dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska 

na lata 2021-2038. Uchwała jest zrealizowana. 

 

12.Uchwała Nr XXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro 

Modzerowskie. Przedmiotowa uchwała dotyczyła zatwierdzenia uchwały Sejmiku Województwa w 

sprawie korekty obszaru odstępstwa od zakazów, które wyłączałyby budowy nowych obiektów w 

odległości mniejszej niż 100 metrów od zbiorników wodnych oraz likwidowania i niszczenia 

zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Uchwała zrealizowana. 

 

13.Uchwała Nr XXIX/266/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
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zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2021” opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-

POM. 2021.1955. Uchwała obowiązywała w 2021 roku i została zrealizowana. 

 

14.Uchwała Nr XXIX/267/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie wskazania uczniom klasy IIIc Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 

2 im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia 

gimnazjum. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.1956. Uchwała została 

zrealizowana. Z dniem 1 września 2021 roku dzieci rozpoczęły naukę we wskazanych szkołach. 

 

15.Uchwała Nr XXIX/268/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2020 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

wraz ze wskazaniem potrzeb. Przedstawione sprawozdanie za 2020 rok zostało przyjęte. Określono 

w nim m.in. potrzeby na kolejny 2022 rok. 

 

16.Uchwała Nr XXIX/269/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy 

Kujawskiej. Przyjęto sprawozdanie z działalności komisji. 

 

17.Uchwała Nr XXIX/270/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

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

Izbicy Kujawskiej. Przyjęto sprawozdanie z działalności komisji. 

 

18.Uchwała Nr XXIX/271/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. Przyjęto sprawozdanie z działalności komisji. 

 

19.Uchwała Nr XXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz 

Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. Przyjęto sprawozdanie z 

działalności komisji. 

 

20.Uchwała Nr XXIX/273/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia ich przebiegu.  Uchwała została zrealizowana. 

 

21.Uchwała Nr XXIX/274/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie powierzenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej uprawnienia do ustalenia cen opłat za usługi 

komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. (DZ. URZ. 

WOJ. KUJ-POM. 2021.1957). W drodze przedmiotowej uchwały rada upoważniła burmistrza do 

ustalania opłat za  za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. Uchwała jest realizowana. 

 

22.Uchwała Nr XXX/275/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Toruńskisp. z o.o.” 

Do dnia sporządzania sprawozdania z realizacji uchwał nie podjęto realizacji uchwały. 

 

23.Uchwała Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowe. Do dnia 

sporządzania sprawozdania z realizacji uchwał nie podjęto realizacji uchwały. 

 



19 

 

24.Uchwała Nr XXX/277/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. 

Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności 

nieruchomości wspólnej. Uchwała została uchylona. 

 

25.Uchwała Nr 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. Uchwała Nr XXXVII/341/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 

2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/278/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. 

Uchwała nie została zrealizowana. 

 

26.Uchwała Nr XXX/279/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Uchwała w trakcie realizacji. 

 

27.Uchwała Nr XXX/280/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska 

na rzecz jej użytkownika wieczystego. Uchwała nie została zrealizowana. 

 

28.Uchwała Nr XXX/281/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwała w trakcie realizacji. 

 

29.Uchwała Nr XXX/282/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówkach 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2639). 

Uchwała jest realizowana. 

 

30.Uchwała Nr XXX/283/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Izbica Kujawska. Opublikowana w DZ. 

URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2638. Ustanowione w drodze uchwały pomniki przyrody zostały 

oznaczone tabliczkami „Pomnik przyrody”. Uchwała została zrealizowana. 

 

31.Uchwała Nr XXX/284/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Petycja nie została uwzględniona. Powiadomiono 

wnoszącego petycję. Uchwała zrealizowana. 

 

32.Uchwała Nr XXX/285/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. 

Petycja nie została uwzględniona. Powiadomiono wnoszącego petycję. Uchwała zrealizowana. 

 

33.Uchwała Nr XXX/286/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy 

Kujawskiej za 2020 rok – przyjęto sprawozdanie za 2020 rok z działalności MGOPS. Uchwała 

została zrealizowana. 

 

34. Uchwała Nr XXX/287/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w 

sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok wraz z rekomendacjami. Kierownik MGOPS 
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przedstawił radzie ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami na kolejny tj. 2022 

rok. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

35.Uchwała Nr XXXI/288/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r.w 

sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Udzielono burmistrzowi wotum zaufania. 

36.Uchwała Nr XXXI/289/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r.w 

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok. Uchwała została zrealizowana. 

37.Uchwała Nr XXXI/290/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. w 

sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2020 rok. Udzielono burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok.  

38.Uchwała Nr XXXI/293/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro 

Modzerowskie. Przyjęto projekt uchwały. Uchwała została zrealizowana. 

39.Uchwała Nr XXXI/294/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. w 

sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3052). Przyjęty wzór 

wniosku i deklaracji jest stosowany. Uchwała jest realizowana.   

40.Uchwała Nr XXXI/295/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Izbicy Kujawska. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3053. 

Uchylona przez  uchwałę zmieniającą regulamin. Uchwała Nr XXXIV/309/2021 Rady Miejskiej 

w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Izbicy Kujawska opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4207.  

41.Uchwała NR XXXII/297/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 czerwca 2021 r.w 

sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia szkół dla dorosłych. Wobec braku zgłaszania 

przez mieszkańców potrzeby utworzenia takiej szkoły petycja nie została uwzględniona. 

Powiadomiono wnoszącego petycję. Uchwała zrealizowana. 

42.Uchwała Nr XXXIV/299/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska 

spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Na 

podstawie uchwały w roku 2021 udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 23 000 

złotych. Środki otrzymano z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W bieżącym roku 

zaplanowano środki finansowe dla spółki. Uchwała jest realizowana. 

43.Uchwała Nr XXXIV/302/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska 

przy    ul.    Warszawskiej    12    wraz    z    pomieszczeniami    przynależnymi    i    udziałami    we 
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współwłasności nieruchomości wspólnej. Uchwała częściowo zrealizowana. Sześć lokali zostało 

sprzedanych, jeden nie. 

44.Uchwała Nr XXXIV/303/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2021.4203. Uchwała została zrealizowana. 

45.Uchwała Nr XXXIV/304/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbica Kujawska. 

Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4204. Uchwała w trakcie realizacji. 

46.Uchwała Nr XXXIV/305/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej Nr 269. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

47.Uchwała Nr XXXIV/306/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego 

i zawarcia porozumienia. Uchwała została zrealizowana. 

48.Uchwała Nr XXXIV/307/2021 Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica 

Kujawska. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4205) Uchylona przez Uchwałę Nr 

XXXVI/321/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Izbica Kujawska.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4932)  

49.Uchwała Nr XXXIV/308/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Izbica Kujawska. DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM. 2021.4206) została uchylona przez Uchwałę Nr 

XXXVI/322/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. uchylającą 

uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Izbica Kujawska.  (DZ.URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4933).  

50.Uchwała Nr XXXIV/310/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Izbicy Kujawska. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wody Polskie i 

przyjęty.  

51.Uchwała Nr XXXIV/311/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbica Kujawska na rok szkolny 

2021/2022.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4208). Uchwała jest realizowana. Zwrot kosztów 

dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół wyliczany jest w oparciu o przyjęte stawki.  

52.Uchwała Nr XXXIV/312/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego 

przy drodze powiatowej- dotyczy remontu ul. Kwiatowej i Tymienieckiej. Uchwała została 

zrealizowana. 
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53.Uchwała Nr XXXIV/313/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Wodociągów w Izbicy Kujawskiej. Skargę uznano za niezasadną. Powiadomiono wnoszącego. 

54.Uchwała Nr XXXIV/314/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w 

sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Izbicę Kujawską. 

Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4209. Ustalono zniżki godzin dla dyrektorów 

szkół na rok szkolny 2021/2022. Uchwała w trakcie realizacji. 

55.UCHWAŁA Nr XXXV/315/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Izbica Kujawska zmieniona przez  Uchwałę Nr XXXIX/372/2021 RADY MIEJSKIEJ W 

IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. zamieniająca uchwałę w sprawie utworzenia linii 

autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska 

Uchwala jest realizowana. 

56.Uchwała Nr XXXV/316/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 września 2021 r. w 

sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym 

organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz ustalenia Regulaminu przewozów w tym 

transporcie.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4548) zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/323/2021 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym 

organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz ustalenia Regulaminu przewozów w tym 

transporcie.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4786) zmieniona Uchwałą  Nr XXXVII/334/2021 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym 

organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz ustalenia Regulaminu przewozów w tym 

transporcie.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 5618)  Uchwała jest realizowana. 

57.Uchwała Nr XXXVI/319/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej 

projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie. Zaopiniowaną 

uchwałę przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

58. Uchwała Nr XXXVI/320/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska za lata 

2017-2018. Przyjęto raport z wykonania programu. 

59.Uchwała Nr XXXVII/326/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o 

podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-

POM. 2021. 5613) Obniżono cenę skupu żyta do kwoty 48 zł 00 gr za 1 dt.  Kwota ta stanowi 
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podstawę podatku rolnego ustalanego w decyzjach podatkowych na rok 2022. Uchwała jest 

realizowana. 

60. Uchwała Nr XXXVII/327/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 

KUJ-POM. 2021.  5614. Stawki podatku obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 roku. Uchwała jest 

realizowana. 

61.Uchwała Nr XXXVII/328/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Opublikowana w DZ. 

URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5615. Stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 roku. Uchwała jest 

realizowana. 

62.Uchwała Nr XXXVII/329/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie ustalenia opłaty targowej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5616) Uchwała uchyliła 

uchwałę Nr XVI/117/2019 i wprowadziła nowe stawki opłat pobierane od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

Uchwała jest realizowana. 

63.Uchwała Nr XXXVII/330/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. Zmieniła Uchwałę Nr 

XXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica 

Kujawska na 2021 rok. Uchwały zostały zrealizowane.  Następnie przyjęto UCHWAŁĘ NR 

XXXIX/364/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w 

sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Izbica Kujawska na 2022 rok - uchwała jest realizowana. 

64.Uchwała Nr XXXVII/331/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbica Kujawska.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2021.  5617)  Uchwała jest realizowana. 

65.Uchwała Nr XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie określenia szczegółowego trybu oraz harmonogramu działań opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030. Uchwała jest realizowana zgodnie z 

przyjętym harmonogramem działań. 

66.Uchwała Nr XXXVII/333/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia ich przebiegu. Uchwała w trakcie realizacji. 

67.Uchwała Nr XXXVII/335/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach powiatowych. 

Uchwała jest realizowana. 

68.Uchwała Nr XXXVII/336/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
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ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2021.  5619. Uchwała  wprowadziła zmiany do obowiązującego regulaminu. Uchwała jest 

realizowana. 

69.Uchwała Nr XXXVII/337/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz nadania mu statutu. (DZ. 

URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.5620) zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/346/2021 Rady Miejskiej w 

Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka 

Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz nadania mu statutu. Żłobek uruchomiono od dnia 1 

stycznia br. Uchwała jest realizowana. 

70.Uchwała Nr XXXVII/338/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 

zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Izbicy Kujawskiej. 

(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5621). Uchwała w trakcie realizacji.  

71.Uchwała Nr XXXVII/339/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem na terenie gminy Izbica Kujawska. Uchwała została 

zrealizowana. 

72.Uchwała Nr XXXVII/340/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz Kierownika Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2021. 4614). Skargę uznano za niezasadną, powiadomiono wnoszącego o sposobie załatwienia. 

73.Uchwała Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Izbicy Kujawskiej.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4614). Uchwała 

obowiązuje i jest realizowana. 

74.Uchwała Nr XXXVIII/345/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (DZ. URZ. WOJ. 

KUJ-POM. 2021.  5063).Uchwała w trakcie realizacji. 

75.Uchwała Nr XXXVIII/347/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. Diety 

naliczane są w oparciu o stawki przyjęte w uchwale. Uchwała jest realizowana. 

76.Uchwała Nr XXXVIII/348/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie przyznania diety dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta 

Izbica Kujawska. Diety naliczane są w oparciu o stawki przyjęte w uchwale. Uchwała jest 

realizowana. 

77.Uchwała Nr XXXVIII/349/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej. Wynagrodzenie wypłacane jest 

zgodnie z uchwałą. Uchwała jest realizowana. 
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78.Uchwała Nr XXXVIII/350/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniach ratowniczych i 

szkoleniach pożarniczych. Uchyliła uchwałę nr XLI/277/14. W oparciu o stawki w niej ustalone 

naliczana jest wysokość ekwiwalentu. Uchwała jest realizowana.  

79.Uchwała Nr XXXVIII/351/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

Opublikowana w   DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 6516. Uchwała jest realizowana. 

80.Uchwała Nr XXXVIII/352/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała jest realizowana. 

81.Uchwała Nr XXXVIII/353/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwała w trakcie realizacji. 

82.Uchwała Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Izbica Kujawska. Uchwała obowiązuje i jest realizowana. 

83.Uchwała Nr XXXVIII/355/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Izbica Kujawska. Uchwała jest realizowana. 

84.Uchwała Nr XXXVIII/356/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska.  

Zawarto umowę na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego. Uchwała została 

zrealizowana. 

 

85. Uchwała Nr XXXVIII/357/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług 

Wspólnych w Izbicy Kujawskiej” i nadania jej statutu i UCHWAŁA Nr XXXIX/374/2021 RADY 

MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy 

Kujawskiej" i nadania jej statutu zmieniły uchwałę Nr XXV/146/16 w sprawie utworzenia CUW. 

Uchwała jest realizowana. 

 

86.UCHWAŁA NR XXXIX/360/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 – 

uchwała jest realizowana. 

 

87.UCHWAŁA NR XXXIX/361/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok. Opublikowana 

w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022. 328. Uchwała jest realizowana. 

 

88.UCHWAŁA NR XXXIX/362/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu 
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Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. 

 

89.UCHWAŁA NR XXXIX/363/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica 

Kujawska na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe 

ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Izbica Kujawska. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2021.  5729). Uchwała w trakcie realizacji. 

 

90.UCHWAŁA NR XXXIX/365/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica 

Kujawska na 2022 rok - uchwała jest realizowana. 

 

91.UCHWAŁA NR XXXIX/366/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Izbica Kujawska do Kujawsko-Pomorskiego 

Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. Uchwala została zrealizowana. 

 

92.UCHWAŁA NR XXXIX/367/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska 

na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” . Uchwała obowiązuje. 

 

93.UCHWAŁA NR XXXIX/368/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego 

transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Uchwała w trakcie realizacji. 

 

94.UCHWAŁA Nr XXXIX/369/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy 

Kujawskiej na 2022 rok. Uchwała jest realizowana 

 

95.UCHWAŁA Nr XXXIX/370/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2022 rok. Uchwała jest realizowana. 

 

96.UCHWAŁA Nr XXXIX/371/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz 

Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2022 rok.  Uchwała jest 

realizowana. 

 

97.UCHWAŁA NR XXXIX/373/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 

grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w 

działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2022. 330. Uchwała jest realizowana. 
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