
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……… 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ….. marca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 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 § 58 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 Rewizyjnej 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 Rewizyjnej w 2021 roku 

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

XXVII/249/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. i uchwałę  

w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji. 

 

Komisja odbyła 5 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 z działalności za 2020 rok. 

• Kontrola finansowa w CUW za 2020 rok. 

Kontrolę dokumentacji księgowej przeprowadziła księgowa wyznaczona z Urzędu 

Miejskiego. Szczegółowy protokół z kontroli znajduje się w aktach komisji. Kontrola 

finansowa zgodna ze sprawozdaniem finansowym oraz stanem faktycznym. Środki 

wydatkowane są prawidłowo. 

• Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z 

opinią RIO oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła raport. 

• Przyjęcie wniosku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica 

Kujawska za 2020 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu dla Burmistrza. 

W związku z pozytywną opinią przedłożonego przez burmistrza sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz 

informacji o mieniu komunalnym komisja przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium 

dla burmistrza. 

• Kontrola finansowa Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok. 

Kontrolę dokumentacji księgowej przeprowadziła księgowa wyznaczona z Urzędu 

Miejskiego. Szczegółowy protokół z kontroli znajduje się w aktach komisji. Kontrola 

finansowa zgodna ze sprawozdaniem finansowym oraz stanem faktycznym. Środki 

wydatkowane są prawidłowo. 

• Kontrola finansowa  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok. 

Kontrolę dokumentacji księgowej przeprowadziła księgowa wyznaczona z Urzędu 

Miejskiego. Szczegółowy protokół z kontroli znajduje się w aktach komisji. Kontrola 

finansowa zgodna ze sprawozdaniem finansowym oraz stanem faktycznym. Środki 

wydatkowane są prawidłowo. 



• Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisja wyraziła pozytywna opinię o 

przedstawionym sprawozdaniu. 

• Kontrola przetargu na „Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 5000 ton o granulacji 

od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z 

przeznaczeniem na remont dróg gminnych”. 

Komisja dokonała kontroli przetargu. 

• 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. 

• Kontrola finansowa z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2020 rok. 

Kontrolę dokumentacji księgowej przeprowadziła księgowa wyznaczona z Urzędu 

Miejskiego. Szczegółowy protokół z kontroli znajduje się w aktach komisji. 

Skontrolowane wydatki są zgodne z planem finansowym. 

• Ustalenie planu pracy na 2022 rok. 

Komisja ustaliła plan pracy na podstawie którego będzie realizowała posiedzenia w 

2022 roku. 

Komisja przyjęła wnioski dotyczące: 

 

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 roku:  

1. Komisja wnioskuje o skontrolowanie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy 

Kujawskiej pod względem jakościowym i ilościowym kamień wapienny przy dostarczaniu 

na poszczególne drogi. 

2. Udostępnienie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej 

ostatnich wyników badań wody. 

 

Na posiedzeniu w dniu 6 maja 2021 roku : 

1. Wstawienie znaku dotyczącego ograniczenia tonażu na drodze w miejscowości 

Augustynowo- łącznik między droga wojewódzką a powiatową.  

2.  Komisja wnioskuje o zbycie gruntu za wysypiskiem w Naczachowie. 

 

Na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 roku : 

1. Zdjęcie z projektu budżetu na 2022 rok inwestycji polegającej na opracowaniu dokumentacji 

na budowę targowiska w Izbicy Kujawskiej i przeznaczenie środków z tej inwestycji na 

przebudowę instalacji elektrycznej w przedszkolu, żłobku oraz bibliotece w celu możliwości 

korzystania z instalacji fotowoltaicznych.  

2. Zakup dwóch przebieralni na plażę nad jeziorem Długie . 

3. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi oraz kanalizacji w miejscowości Podtymień, 

obręb geodezyjny Józefowo. 

4. Założenie trzech lamp na istniejących słupach w miejscowości Szczkówek . 



5. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Izbicy Kujawskiej na ul. Ogrodowej. 

 

Z odpowiedziami udzielonymi na powyższe wnioski członkowie komisji byli zapoznawani na 

następnych posiedzeniach.         

        


