
 

                                                                                                                                Załącznik do Uchwały Nr………

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

                                                                                                                    z dnia…………….2021 r.

RAPORT O STANIE GMINY  

za 2020 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 dzia-

łalności  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 2020 roku wynosiła 7638 osób.

Ludność gminy Izbica Kujawska wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 7603 osób

Odnotowuje się tendencje spadkową osób zameldowanych  w gminie Izbica Kujawska

II. Infrastruktura  drogowa, wodociągowo-kanalizacyjna,  utrzymanie czystości

i porządku, zaopatrzenie w energię, ochrona środowiska, gospodarka wodna

Na terenie Gminy Izbica Kujawska znajduje się ok. 200 km dróg z czego 111 km są drogami

gminnymi.  Na  dzień  31  grudnia  2019  na  terenie  gminy  znajdowało  się  70,406  km  dróg  o

nawierzchni asfaltowej, w roku 2020 wykonano następujące inwestycje drogowe:

Lp. Nazwa inwestycji drogowej Długość
1. Przebudowa  drogi  gminnej  nr  191720C  ul.  Gen.

Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

 346 m

2. Przebudowa  drogi  gminnej  nr  191218C  Hulanka  -  gr.

Gminny - Kozjaty.

1230 m

3. Przebudowa  drogi  gminnej  nr  191708C  

ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej.

625 m

4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogóżki 1270 m

5.  Przebudowa drogi gminnej nr 191718 C ul. Szkolnej w

Izbicy Kujawskiej.

126,50 m

RAZEM 3 597,5 m

Długość dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy wzrosła o 2,5 km co na koniec roku 2020 

daje łączną ilość dróg o nawierzchni asfaltowej o długości 72,906 km. Przebudowano ul. Gen. 

Słubickiego, ul. Kościelną i ul. Szkolną wykonując nową nawierzchnie asfaltową i chodniki.

W roku 2020 przeznaczono na remont dróg gminnych 5050 ton. kamienia. Ponadto zostały

naprawione drogi grysami we wsi  Skarbanowo - 1,3 km.,  Chociszewo-Wólka Komorowska - 2,4

km. oraz Ślazewo - 1,3 km., Helenowo – 1,6 km, Zdzisławin – 1,5 km i Świętosławice – 0,5 km.

W roku 2020 ponadto wykonano następujące inwestycje:

1. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Świszewach na rzecz ich wykorzystania 

jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej.
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2. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie na rzecz ich wykorzystania jako

świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej.

3. Modernizacja i  wyposażenie pomieszczeń  OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania

jako świetlica wiejska – miejsce aktywizacji i integracji społecznej

4. Montaż  w ramach II  edycji  28 instalacji  fotowoltaicznych  na  obiektach prywatnych  i  3

instalacje na obiektach użyteczności publicznej.

5. Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy

Kujawskiej.

6. Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej

w Szczkowie na potrzeby DDP oraz CUŚ
7. Zakup  wyposażenia  pomieszczeń  w  Dziennym  Domu  Senior  +  w  ramach  zadania

"Utworzenie Dziennego Domu Senior +"

8. W roku 2020 zamontowano na terenie gminy 26 opraw oświetlenia ulicznego co daje na

koniec 2020 roku 1124 sztuk.

9. Na  dzień  1  stycznia  2020  roku  na  terenie  gminy  funkcjonowało  191  przydomowych

oczyszczalni  ścieków.  W  2020  roku  udzielono  dotacji  na  budowę  10  przydomowych

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

25000,00 zł. Do jednej oczyszczalni dopłacono nie więcej niż 2500,00 zł. Na koniec 2020

roku w gminie działało 201 przydomowych oczyszczalni ścieków.

10. Rada miejska w Izbicy Kujawskiej zatwierdza corocznie do 31 marca w drodze uchwały

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Izbica Kujawska”. Budżet programu to około 45 000,00 zł.

11. W 2020  roku  przy dofinansowaniu  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i

Gospodarki  Wodnej  w  Toruniu  w  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  pn.”Demontaż,
transport  i  unieszkodliwienie  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Izbica

Kujawska”  usunięto  81,6  Mg  azbestu  z  14  nieruchomości.  Kwota  dofinansowania  z

WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 30 539,62 zł.

12. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach – etap II.

III. Zagospodarowanie przestrzenne

W 2020 roku Burmistrz Izbicy Kujawskiej wydał 85 decyzji o warunkach zabudowy i 17 decyzji o 

lokalizacji inwestycja celu publicznego

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

został uchwalony na lata 2016-2021 r.  

Na początek 2020 roku gmina dysponowała 76 komunalnymi lokalami mieszkalnymi. W

roku 2020 nie został sprzedany żaden lokali mieszkalny. Burmistrz Izbicy Kujawskiej w roku 2020

przydzielił trzy lokale mieszkalne.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. o przydział lokalu mieszkalnego ubiegało się 111 osób.

Utrzymanie lokali mieszkalnych należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów

w Izbicy Kujawskiej. Zakład ten na bieżąco wykonuje remonty i naprawy lokali mieszkalnych.

Dwa lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mają centralne ogrzewanie, w 30

mieszkaniach jest łazienka.

                  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 2020 poz. 910 z późn. zm.) oraz

Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2029

z późn. zm.).

W 2020 roku gmina prowadziła cztery placówki oświatowe:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Izbicy Kujawskiej,
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- 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, 

- 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 2020 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. Opracowano

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

w sprawie wskazania uczniom klasy III SP Nr 1 miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy

IV  w SP  Nr  2,  w  sprawie  powołania  jednostki  organizacyjnej  CUW  obsługującej  placówki

oświatowe i jednostki kultury w zakresie obsługi finansowej i administracyjnej. 

W  roku  szkolnym  2020/2021  Gmina  Izbica  Kujawska  była  organem  prowadzącym  3  szkół

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 utrzymanie tych szkół i placówek oświatowych. 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 2020/2021

Lp Wyszczególnienie
Liczba

oddziałów

Liczba

uczniów

Liczba nauczycieli

(etaty przeliczeniowe)

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izbicy Kujawskiej 16 321 36,84

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izbicy Kujawskiej 9 168 22,92
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3 Szkoła Podstawowa w Błennie 8 110 19,69

                                               RAZEM 33 614 79,45

4 Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej 3 66 5,28

3 Oddziały przedszkolne przy SP Nr1 w Izbicy Kuj. 2 48 3,36

6 Oddział przedszkolny przy SP w Błennie 1 16 1,11

                                            RAZEM 7 108 9,75

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

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

Pozyskując środki  zewnętrzne w programie „Posiłek w szkole i  w domu” wykonano kapitalny

remont i zakupiono wyposażenie stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1. W ramach uczestnictwa w

Rządowym Programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w

zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” SP Nr 2

pozyskała  trzy  interaktywne  monitory  dotykowe.  Dzięki  zaangażowaniu  dyrektora  szkoły

zorganizowano nową, dobrze wyposażoną salę lekcyjną nauczania początkowego w SP Nr 2.

W 2020 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.  Organizowanie  „zdalnie”  prowadzonych  zajęć
sprawiało duże problemu uczniom, rodzicom i nauczycielom W celu możliwości organizowanego

„zdalnego” nauczania gmina pozyskała 57 laptopów dla prowadzonych szkół w ramach Rządowego

projektu „Zdalna szkoła”.

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.

Pozytywnym elementem działań gminy jest rozpoczęcie w 2020 roku budowy żłobka. Inwestycja ta

pozwoli  na  poprawę  opieki  przedszkolnej  i  opieki  nad  dzieckiem do  lat  3.  Dotychczas  gmina

charakteryzuje  się  niskim  stopniem  upowszechnienia  wychowania  przedszkolnego.  Podkreślić
należy, że uruchomienie żłobka stanowić będzie wyraz nie tylko prorodzinnej polityki samorządu

gminnego, ale także będzie miało realny wpływ na możliwości aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza

wśród młodych kobiet, dla których konieczność opieki nad dzieckiem, stanowi często barierę na

drodze do podejmowania pracy.
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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 i korytarzy w SP Nr 1 w Izbicy Kujawskiej,

- wymiana pieców CO i instalacji elektrycznej w SP w Błennie,

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

VI.  Działalność kulturalno-sportowa

KULTURA

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej  w 2020 roku prowadziło m.in. - w miarę
możliwości, w zależności od terminów z obostrzeniami na skutek pandemii koronawirusa - zajęcia

fotograficzne, ognisko muzyczne, zajęcia folklorystyczne oraz jumping fitness. Organizowano kurs

tańca dla dorosłych: disco dance. Odbywały się też konkursy i zajęcia online. W 2020 roku miał

miejsce udział online reprezentantów ogniska muzycznego na festiwalach i prezentacjach piosenki

dziecięcej i młodzieżowej – np. z b. dobrymi wynikami w Radziejowie. Na miejscu zorganizowano

akcję: bezpieczne wakacje, m.in. z udziałem straży pożarnej i policji. Ponadto w MGCK, w miarę
możliwości,  prowadzono  zajęcia  rytmiczno-taneczne  dla  dzieci.  MGCK  wzięło  współudział  w

organizacji Festynu Archeologicznego w Wietrzychowicach. Zorganizowano na miejscu warsztaty

ceramiczne. Z okazji  święta 11 Listopada zorganizowano Wieczornicę, wieczór kolęd i pastorałek,

konkursy online:  fotograficzny - „Święta Bożego Narodzenia w moim domu” oraz konkurs na

najpiękniejszą  kartkę  bożonarodzeniową.  Przez cały 2020 rok prowadzono prace porządkowe w

Parku Kulturowym w Wietrzychowicach.  

SPORT

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

dyscyplinie: piłka nożna. Prowadził w 2020 roku treningi, mecze piłkarskie (towarzyskie, ligowe,

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

i młodzików. Seniorzy klubu, nie tak dawni uczestnicy zmagań sportowych w III lidze piłkarskiej,

po rundzie jesiennej 2020 roku plasowali się w środku tabeli IV ligi. Drużyny młodzieżowe pod

koniec 2020 roku zajmowały czołowe miejsca w swoich ligach. Klub dotowany przez Gminę Izbica

Kujawska.

Klub Sportowy MOTORSPORT Klub Izbica Kujawska specjalizuje się w samochodowym

drifcie.  Zawodnik  klubu,  Jakub  Smuszkiewicz,  izbiczanin,  zalicza  się  do  czołówki  tego  typu

sportowców w kraju. Klub w 2020 roku uczestniczył w kilku zawodach w kraju. Zorganizował też
imprezy lokalne, pokazowe (np. piknik). Klub dotowany przez Gminę Izbica Kujawska
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Klub Karate  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  WKKKT  i  przekształcił  w  Klub  Karate  Tradycyjnego  Izbica

Kujawska. 

Na  przestrzeni  tego  czasu  zawodnicy  brali  udział  w  trzech  turniejach.  Najważniejsze

osiągnięcia to: 1. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików: zawodniczka  - konkurencja kata i

kumite  -  2  brązowe  medale;  zawodniczka  -  konkurencja  kata  i  kumite  -  2  brązowe  medale;

zawodnik - konkurencja kumite - złoty medal i kata – brązowy medal; zawodnik - konkurencja kata

-  srebrny  medal  i  kumite  –  brązowy;  2.  Mistrzostwa  Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego

młodzików i dzieci: zawodniczka i zawodnik – złote medale; dwóch zawodników – srebrne medale;

zawodniczka i  zawodnik – brązowe medale;  Kujawsko  Pomorska Liga  Karate  Tradycyjnego  –

turniej I: dwie zawodniczki, zawodnik – trzecie miejsce.

VII. Polityka społeczna
Do  wykonywania  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  jest  powołany  na  podstawie  ustawy  o

pomocy  społecznej  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Izbicy  Kujawskiej.

Działalność  Ośrodka  finansowana  jest  ze  środków  własnych  gminy  oraz  ze  środków  budżetu

państwa. Ośrodek, zgodnie ze statutem, realizuje zadania własne i zlecone gminie, zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w szczególności:  

1. Pomoc społeczna                                      

Pomocą w formie zadań zleconych i własnych w 2020 r. objęto 337 osób z 237 rodzin, na ogólną
liczbę osób w tych rodzinach 625. W 2020r. do działu pomocy społecznej wpłynęły 472 wnioski o

udzielenie pomocy. Wydanych zostało 916 decyzji administracyjnych.

1.1  Pomoc finansową otrzymały  293 osoby  w 193 rodzinach,  w tym:

• zasiłek stały otrzymało -    29 rodzin 

• zasiłek okresowy otrzymało              -    95 rodzin   

• zasiłek celowy i w naturze -  140 rodzin

Za 21 osób pobierających zasiłki stałe, nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia, opłacone

zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne.

1.2 Usługi  opiekuńcze,  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  specjalistyczne  usługi

opiekuńcze dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.

• Pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w formie usług opiekuńczych ob-

jęto 40 osób w tym:

- 36 osób w ramach usług opiekuńczych,

- 4 osoby w ramach  pomocy sąsiedzkiej 

Ogółem  wydano  110  decyzji  dotyczących  świadczenia  usług  opiekuńczych

i udzielono 10.153 godzin usług.

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

stosowane są  do szczególnych potrzeb wynikających  z rodzaju schorzenia lub niepełno-

sprawności, korzystało troje dzieci. 

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

pedagoga specjalnego w ramach umowy zlecenia. 

Wydano 10 decyzji i udzielono 935 godzin usług.

1.3  Domy pomocy społecznej 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której

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

umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

W ubiegłym roku z terenu naszej gminy 5 osób przebywało w DPS. Gmina ponosiła odpłatność w
wysokości od 2531,56 zł. do 3.308,50 zł miesięcznie za każdą osobę
1.4  Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” 
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Istotnym  elementem  programu  jest  zapewnienie  gorącego  posiłku  szczególnie  dzieciom   i

młodzieży 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 98 dzieci w szkołach podstawowych i w przedszkolu. Pomoc w

formie zasiłku celowego na zakup żywności została udzielona dla 390 osób w 123 rodzinach .

Na realizację  programu w 2020 roku zostały wydatkowane środki z dotacji  budżetu państwa w

wysokości 115.767,84zł. -80% programu,  natomiast  ze środków własnych gminy wydatkowano

kwotę 28.941,96zł. -20% programu.

1.5 Ośrodki wsparcia -  schronienie

Do schroniska dla osób bezdomnych prowadzonego przez Caritas Diecezji Włocławskiej zostały

skierowane 2 osoby pozbawione schronienia, za które gmina ponosiła odpłatność. 
1.6 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 decyzje

dla 2 osób.

1.7 Wynagrodzenie dla opiekuna

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

prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej niespokrewnionej w wysokości ustalonej przez sąd.

1.8  Praca socjalna 

Podstawowym zadaniem w pomocy społecznej oprócz pomocy finansowej jest świadczenie pracy

socjalnej. Jest to świadczenie niepieniężne. Polega na wspieraniu rodziny w zakresie poradnictwa

rodzinnego, wychowawczego czy zawodowego. 

Praca socjalna skierowana była na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania danej

osoby. Wyłącznie pracą socjalną objęto ogółem 41 osób z 29 rodzin, w których było 115 osób.

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 519 wniosków 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 

Łącznie 540 rodzin  otrzymało świadczenia rodzinne na kwotę  3.148.522,79 zł.

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacane były składki na:                                   

- ubezpieczenia zdrowotne - ubezpieczono 25 osób

- ubezpieczenia społeczne   - ubezpieczono 47 osób

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

zobowiązanych  wobec  nich  do  alimentacji,  wypłacono  dla  70  dzieci świadczenia  na  kwotę
274.798,78 zł. 

OPS prowadził również  postępowania administracyjne wobec  52 dłużników alimentacyjnych. W

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

alimentacyjnej odzyskano od dłużników kwotę 86.647,84 zł.  łącznie z odsetkami za zwłokę.
Z odzyskanej kwoty 65826,14 zł. przekazano na dochody budżetu państwa natomiast 20.821,70zł.

stanowiło dochody własne organu właściwego wierzyciela. 

4.  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
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Z terenu naszej gminy w ramach realizacji świadczenia wychowawczego 500+  wsparcie otrzymało

792 rodziny. 

Wypłacono 15.260 świadczeń  na kwotę  7.593.781,30 zł.

5. „Dobry Start”

Jest programem wspomagającym rodziny tzw. 300 plus. Program ten przeznaczony jest dla dzieci,

które rozpoczynają nowy rok szkolny, do ukończenia 20 roku życia.

W ramach realizacji  zadania  wypłacono   świadczenia  jednorazowe  dla  981  uczniów na  kwotę
294.300,00zł. 

6. Wspieranie rodziny

W ramach tego zadania przyjęty został Gminy Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,

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 współpracy

z innymi specjalistami, realizował pracę z 12 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 

Wsparciem objętych zostało  48 osób w tych rodzinach  w tym 27 dzieci. 

Praca  zapobiegła  umieszczeniu  dzieci  w  pieczy  zastępczej  i  dała  możliwość  pozostania   w

rodzinach biologicznych.

6.1. Rodziny zastępcze 

Obowiązkowym  zadaniem  gminy   jest  organizowanie  pomocy  dzieciom  pozbawionym  opieki

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

współfinansuje  pobyt  dziecka  w  rodzinach  zastępczych,  rodzinnych  domach  dziecka  oraz  w

placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z terenu gminy 4 dzieci przebywało w rodzinie zastępczej, 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka.

Ogólny koszt pobytu 8 dzieci w pieczy zastępczej wyniósł 67.509,65zł.

7.  Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą
Działania  w  celu  zwalczania  przemocy  i  niedopuszczenia  do  jej  trwania  lub  nasilania  się
podejmowane są w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie

Izbica Kujawska na lata 2015-2020.

Powołany przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą
przedstawiciele  różnych  instytucji,  ma  za  zadanie  podejmowanie  działań  w  środowiskach

zagrożonych  przemocą.  Zespół  ten  realizował  działania  w  związku  ze  stosowaniem  przemocy

zarówno fizycznej jak i psychicznej  oraz ekonomicznej. 

Zostało założonych 11 Niebieskich Kart  w 10 rodzinach.

Do pracy zarówno z osobami doświadczającymi przemocy jak i sprawcami przemocy  powołano 11

grup roboczych. Objęły one pomocą 35 osób, w tym 15 dzieci.

Grupy robocze skierowały do Prokuratury Rejonowej w Radziejowie 2 wnioski  o przeprowadzenie

dochodzenia i ukaranie domniemanego sprawcy przemocy.

W  jednej  sprawie  skierowano  sprawcę  przemocy  do  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. W 3 rodzinach na skutek ustania przemocy zakończono procedurę NK. 

Ze  względu  na  nie  zakończoną  procedurę  postępowania  w   1  środowisku,  działania  będą
kontynuowane w 2021 r.

8.  Karta Dużej Rodziny

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

umożliwia im korzystanie z różnych ulg. 

Pracownicy M-GOPS wydali i wprowadzili do systemu informatycznego KDR, 33 karty dla rodzin

z dziećmi  i 16 kart dla rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci –

dzisiaj już dorosłych.

9.  Program pomocy żywnościowej

Ośrodek pomocy społecznej we współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej w 2020r. realizował

Program  Operacyjny  Pomoc  Żywnościowa  2014–2020  współfinansowany  z  Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc udzielana była rodzinom, które z powodu

trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogli zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. 
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W ramach programu pomocą  objęto  250 osób 77 rodzin,  które nieodpłatnie otrzymały artykuły

żywnościowe. 

10. Zaświadczenia ,,Czyste powietrze”

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

kości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domo-

wego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodo-

wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Burmistrz Izbicy Kujawskiej zlecił to

zadanie M-GOPS w Izbicy Kujawskiej.

Od listopada 2020 przeprowadzono 4 postępowania administracyjne,  w wyniku których wydano

zaświadczenia osobom wnioskującym o ich wydanie.

11. Podsumowanie

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

rynek pracy czy ochrona zdrowia ale głównie starzenie się społeczeństwa. 

Z przeprowadzonej oceny z poprzednim rokiem można zauważyć, że:

-  liczba osób  otrzymujących świadczenia rodzinne, czy z funduszu alimentacyjnego minimalnie

zmniejszyła się w porównaniu do lat ubiegłych. Zwiększyła się natomiast kwota wydatkowana na

świadczenia.

-  wzrosła  liczba  osób  otrzymujących  świadczenia  wychowawcze  z  powodu  zmiany  przepisów

uprawniających do pobierania świadczeń bez kryterium dochodowego.

- ogółem liczba osób korzystających z pomocy finansowej maleje, na co niewątpliwie wpływ mają
świadczenia wspierające rodzinę  m.in. wychowawcze 500 plus; 300 plus , ale  w dalszym ciągu

wzrasta  liczba  osób  wymagających  wsparcia  w  formie  usług  opiekuńczych  jak  również  osób

wymagających skierowania do domów pomocy społecznej.

Konieczne jest:

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

posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom nie-

pełnosprawnym,  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 warun-

kach odpowiadających godności człowieka.

• Zaangażowanie  w  przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie,  czy  też  nieudolności

w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Wielkość i ranga problemów osób  i ro-

dzin objętych pomocą wskazuje na dalsze rekomendowanie działań profilaktycznych i spe-

cjalistycznych. Tworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 

• Zasadnym jest rozbudowa usług opiekuńczych i specjalistycznego wsparcia dla osób niesa-

modzielnych (starszych, niepełnosprawnych) oraz powołanie do życia ośrodka wsparcia -

dziennego domu pobytu.

• Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie. Ważnym elementem jest umoż-
liwienie tej grupie osób aktywnego uczestnictwa we wszystkich wymiarach życia społeczne-

go.

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

Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej w 2021r.

Programy i st  rategia realizowane w 2020 roku

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla  Gminy  Izbica

Kujawska na 2020 rok
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

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

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla  Gminy

Izbica Kujawska na 2020 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 2020 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  2020  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). W

roku 2020 z usług terapeuty w izbickim punkcie skorzystało, w cyklicznych odsłonach, 8 osób.

Wśród  nich  były  2  kobiety (lat  30  i  80)  oraz  6  mężczyzn  w wieku  od  lat  28  do  48.  Usługi

psychologa  w  punkcie  w  2020  roku  przedstawiają  się  w  następujący  sposób:  z  poradnictwa

psychologicznego, w tym psychoterapii, skorzystało 59 osób. Z tego – liczba 49, to kobiety, a 10 –

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

skorzystały 22 osoby –  9 kobiet, 7 mężczyzn  oraz 7 dzieci. W szkole podstawowej 10-12 osób

(uczniów).

Na kanale społecznościowym Facebook  działał w minionym roku fanpage pn. „Profilaktyka

Izbica Kujawska”, na którym na bieżąco mieszkańcy gminy Izbica Kujawska są  informowani o

usługach oferowanych przez punkt. Zob. szerzej: https://www.facebook.com/profilaktykaizbica/.

Słaba strona realizowanych programów w 2020 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
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uzależnionych/współuzależnionych  (punkt  pracuje  od  poniedziałku  do  piątku,  w  godzinach  od

13.00  do  17.00).  Wspomnieć  należy,  że  punkt  prowadził  w  ubiegłym  roku  szereg  działań
integracyjnych,  gdzie  realizowano  różnego  typu  zajęcia  dla  grup  (rodzin).  Zajęciom  tym

towarzyszyły prelekcje m.in. o tematyce antyalkoholowej, a wśród ich uczestników dystrybuowane

były ulotki dotyczące zapobiegania uzależnieniom, niemniej to tylko część oferty jaką winien mieć
dla zainteresowanych grup, czy osób.  

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Izbicy  Kujawskiej

kierowała  w  2020  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.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również  opiniuje wnioski ze

szkół  z  terenu gminy i  miasta Izbica Kujawska dotyczące odpłatnych działań  profilaktycznych.

Wiąże się  to z  pokryciem kosztów z tzw. budżetu korkowego, za realizację  którego odpowiada

pełnomocnik. Takie też działania miały miejsce  w 2020 roku.

Ponadto  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  2020  roku

opiniowała  celem wydania  zezwolenia  na  sprzedaż  lub  podawanie  napojów alkoholowych  pod

względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej. 

Oba ww. programy profilaktyczne realizowane były w 2020 roku w oparciu o  Diagnozę
Lokalnych Zagrożeń Społecznych, przeprowadzoną jeszcze w 2015 roku oraz o nowszy dokument,

tj.  Strategię  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych, przyjętą  przez  Radę  Miejską  w  Izbicy

Kujawskiej  w 2017 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. 

VIII. Ochrona przeciwpożarowa – 2020

                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,

3 lekkie,

Strażacy  w  ilości  37  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,  MSWiA, Starostwo Powiatowe,  Powiatowy Urząd
Pracy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, instytucje/  w 2020 r. wyniosły około 90 tysięcy

złotych; dla 8 jednostek spełniających niezbędne wymogi i ubiegających się o zewnętrzne środki

finansowe,  z  czego  dokonywano  zakupów  niezbędnego  sprzętu  p-poż  oraz  przeprowadzano

niezbędne remonty obiektów strażnic.

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

za pomocą telefonów komórkowych, w tym SMS.
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W roku 2020 odnotowano ogółem za 3 mobilne jednostki 145 wyjazdów, w tym 6 zdarzeń poza

administrowanym  teren.  Były  do  zagrożenia  pożarowe  i  zdarzenia  o  charakterze  lokalnym  i

zróżnicowanym.

Przeprowadzenie  zebrań  sprawozdawczo-wyborcze  za  rok  2020  ze  względu  na  sytuację
pandemiczną i obostrzenia związane z COVID 19 planuje się zrealizować do końca m-ca września

2021 r. zgodnie z uchwałą nr 169/38/2020 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 18 grudnia 2020 r. Na

dzień 31 marca 2021 r.  jednostki dokonały zakończenia wg stanu na 31.12.2020 r., rozliczenia i

podpisania sprawozdań  finansowych przez funkcjonujące zarządy OSP , które zostaną  przesłane

organom podatkowym, z chwilą ich zatwierdzenia przez walne zebrania. Nowe wybrane zarządy

OSP  dokonają  zmian  aktualizacyjnych  Krajowego  Rejestru  Sądowego.  Po  odbyciu  zebrań
planowany jest zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Izbicy Kujawskiej, zatwierdzający

skład nowego zarządu na 5-letnią kadencję..
W 10 jednostkach OSP naszej gminy liczba członków zwyczajnych według danych za rok 2019

wynosi 214, w tym mężczyzn 181, kobiet 33, liczba członków honorowych 1, wspierających 18,

ogółem liczba członków OSP liczy 233 osoby. 

                                                                                              

IX. Sprawozdanie z realizacji uchwał

za rok 2020

od  Nr XVIII/138/2020 do Nr XXVII/252/2020

1. Uchwała Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 stycznia 2020 r.

w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  takiej  opłaty oraz  zwolnienia  w  części  z  opłaty za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych

budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  odpady  biodegradowalne

stanowiące  odpady  komunalne  w  przydomowym  kompostowniku  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2020.314).  Mieszkańcy uiszczają  opłatę  w ustalonej w uchwale wysokości. Dzięki

zapisom  o  możliwości  skorzystania  z  częściowego  zwolnienia  z  opłaty,  w  zamian  za

kompostowanie  bioodpadów  w  przydomowych  kompostownikach,  wielu  właścicieli

nieruchomości z tej możliwości skorzystało. Uchwała jest realizowana.

2. Uchwała Nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 stycznia 2020 r.

w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnym.  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.359).  Uchwała  określa  aktualny  druk

deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zgodny z zapisami

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała jest realizowana.

3. Uchwała Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej  z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie zmiany

uchwały Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019

roku  w  sprawie  budżetu  na  2020  rok.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1361)  .  Uchwała

budżetowa przyjęta dnia 30 grudnia 2019 roku na rok 2020 była kolejno zmieniana przez

uchwały: Uchwałę Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2068), Uchwałę Nr

XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2634), Uchwałę
Nr  XXII/209/2020  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  4  czerwca  2020  r.

zmieniająca  uchwałę  w sprawie  budżetu  na  2020  rok.  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2020.2985), Uchwałę Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia

17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2020.3830), Uchwałę Nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia

2  września  2020  r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  budżetu  na  2020  rok.

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.4305),  Uchwałę  Nr  XXV/224/2020  Rady  Miejskiej  w

Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na
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2020  rok.  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.4851),  Uchwałę  Nr  XXVI/229/2020  Rady

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.6102), Uchwałą Nr XXVII/237/2020

Rady Miejskiej  w Izbicy Kujawskiej  z  dnia 29 grudnia 2020 r.  zmieniająca uchwałę  w

sprawie budżetu na 2020 rok  (DZ.  URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.166), uchwała została

zrealizowana

4. Uchwała Nr XIX/141/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023. Przyjęto Gminny Program 

Wspierania Rodziny, który jest realizowany.

5. Uchwała Nr XIX/142/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. 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.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1362)  uchwała  jest  realizowana  na

bieżąco, opłaty ustalane są w oparciu o przedmiotową uchwałę.

6. Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska

na rzecz jej użytkowania wieczystego. Uchwała nie została zrealizowana.

7. Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekazania

do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich

przebiegu. Uchwała została zrealizowana.

8. Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wskazania

przedstawicieli  do  Rady  Programowej.  Wskazano  przedstawicieli  do  składu  Rady

Programowej.

9. Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie  powołania  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej. Uchwała obowiązuje, Rada Społeczna SPZOZ odbywa

posiedzenia w ustalonym przez uchwałę składzie osobowym.

10. Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

i  wyboru  Przewodniczącego  Komisji.  Uchwała  jest  realizowana.  Komisja  obraduje  w

ustalonym składzie.

11. Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie  powołania  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu  oraz  Bezpieczeństwa

Publicznego Rady Miejskiej  w Izbicy Kujawskiej  i  wyboru Przewodniczącego Komisji.

Uchwała jest realizowana. Komisja obraduje w ustalonym składzie.

12. Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia

planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok. Komisja

w  2020  roku  realizowała  przedmiotowy  plan.  Kolejny  plan  pracy  przyjęto  w  drodze

Uchwały Nr XXVII/249/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020

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

na 2021 rok. Uchwała jest realizowana.

13. Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia

planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
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w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok. Komisja w 2020 roku realizowała przedmiotowy plan.

Kolejny  plan  pracy  przyjęto  Uchwałą  Nr  XXVII/250/2020  Rady  Miejskiej  w  Izbicy

Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu,

Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021

rok. Uchwała obowiązuje i jest realizowana przez komisję.

14. Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia

planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok. Komisja w roku 2020 działała w oparciu

o przyjęty plan. Uchwała została zrealizowana i przyjęto kolejny plan w drodze Uchwały

Nr XXVII/251/2020 Rady Miejskiej  w Izbicy Kujawskiej  z  dnia 29 grudnia 2020 r.  w

sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu  oraz

Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok. Uchwała

obowiązuje i jest realizowana przez komisję.

15. Uchwała  Nr  XIX/152/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Augustynowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1363),  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

16. Uchwała  Nr  XIX/153/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Błenna.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1364)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

17. Uchwała  Nr  XIX/154/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Błenna  A.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1365)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

18. Uchwała  Nr  XIX/155/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Błenna  B.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1366)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

19. Uchwała  Nr  XIX/156/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Chociszewo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1396)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

20. Uchwała  Nr  XIX/157/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Cieplinki.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1367)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

21. Uchwała  Nr  XIX/158/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Ciepliny.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1368)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

22. Uchwała  Nr  XIX/159/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Długie.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1369)  przyjęta  uchwała  uchyliła
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wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.
23. Uchwała  Nr  XIX/160/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Gąsiorowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1370)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

24. Uchwała  Nr  XIX/161/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Grochowiska.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1371)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

25. Uchwała  Nr  XIX/162/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Helenowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1372)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

26. Uchwała  Nr  XIX/163/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Józefowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1373)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

27. Uchwała  Nr  XIX/164/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Kazanki.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1374)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

28. Uchwała  Nr  XIX/165/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Kazimierowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1375)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

29. Uchwała  Nr  XIX/166/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Komorowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1397)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

30. Uchwała  Nr  XIX/167/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Mchówek.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1376)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

31. Uchwała  Nr  XIX/168/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa Mieczysławowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1377) przyjęta uchwała uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

32. Uchwała  Nr  XIX/169/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Modzerowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1378)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

15



33. Uchwała  Nr  XIX/170/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Naczachowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1379)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

34. Uchwała  Nr  XIX/171/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Nowa  Wieś.  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1380)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

35. Uchwała  Nr  XIX/172/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Obałki.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1381)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

36. Uchwała  Nr  XIX/173/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Pasieka.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1382)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

37. Uchwała  Nr  XIX/174/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Skarbanowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1383)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

38. Uchwała  Nr  XIX/175/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Sokołowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1384)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

39. Uchwała  Nr  XIX/176/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Szczkówek.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1385)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

40. Uchwała  Nr  XIX/177/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Ślazewo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1386)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

41. Uchwała  Nr  XIX/178/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Śmieły.  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1387)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

42. Uchwała  Nr  XIX/179/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Świętosławice.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1388)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

43. Uchwała  Nr  XIX/180/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Świszewy.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1389)  przyjęta  uchwała  uchyliła
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wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.
44. Uchwała  Nr  XIX/181/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Tymień. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1390)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

45. Uchwała  Nr  XIX/182/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa Wietrzychowice.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1391) przyjęta uchwała uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

46. Uchwała  Nr  XIX/183/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Wiszczelice.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1392)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

47. Uchwała  Nr  XIX/184/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Wólka  Komorowska.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1393)  przyjęta  uchwała

uchyliła wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w

oparciu o przedmiotową uchwałę.

48. Uchwała  Nr  XIX/185/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

sołectwa  Zdzisławin.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1394)  przyjęta  uchwała  uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

49. Uchwała  Nr  XIX/186/2020 Rady Miejskiej  z  dnia 27 lutego  2020 r.  w sprawie statutu

Osiedla Izbica Kujawska.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1395) przyjęta uchwała uchyliła

wcześniej obowiązujący statut sołectwa, uchwała obowiązuje, sołectwo działa w oparciu o

przedmiotową uchwałę.

50. Uchwała Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia

„Programu Rewitalizacji  dla  Gminy Izbica Kujawska na lata  2017-2023”.  Uchwała jest

realizowana.

51. Uchwała Nr XX/189/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na  terenie  gminy  Izbica  Kujawska  w  2020  r.”  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2069).

Uchwała obowiązywała w 2020 roku i została zrealizowana.

52. Uchwała Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia

rocznego sprawozdania za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze

wskazaniem potrzeb. Przedstawione przez Burmistrza sprawozdanie za 2019 rok zostało

przyjęte. Określono w nim m.in. potrzeby na kolejny 2021 rok.

53. Uchwała Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Uchwała częściowo została zrealizowana.

54. Uchwała Nr XX/192/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wskazania

uczniom klasy III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy

Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV w Szkole Podstawowej Nr
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2  im.  gen.  Augustyna  Słubickiego  w  Izbicy  Kujawskiej,  powstałej  z  przekształcenia

gimnazjum. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2070). Uchwała została zrealizowana.

55. Uchwała Nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–

2034.  Zmieniła  obowiązującą  uchwałę   w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Izbica Kujawska. Kolejnej zmiany dokonano w drodze Uchwały Nr XXII/208/2020

Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  4  czerwca  2020  r.  w  sprawie  zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034, Uchwały Nr

XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie

zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Izbica  Kujawska na  lata  2020–2034,

Uchwały Nr XXV/ 223/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020

r.  w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata

2020-2038  I  Uchwały Nr XXVII/236/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29

grudnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Izbica

Kujawska na lata 2020-2038 . Ze względu na prognozowane zadłużenie gminy wydłużono

czasookres  obowiązywania  WPI.  Uchwała  straciła  moc  po  wejściu  w  życie  i

obowiązywaniu Uchwały 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, która jest realizowana.

56. Uchwała Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w

sprawie  emisji  obligacji  oraz  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i  wykupu.  Gmina

wyemitowała obligacje komunalne. Uchwała została zrealizowana.

57. Uchwała Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w

sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok. Przyjęto sprawozdanie z działalności Miejsko

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. Uchwała została zrealizowana.

58. Uchwała Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w

sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok wraz z rekomendacjami. Kierownik MGOPS

przedstawił radzie ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami na kolejny tj.

2021 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte.

59. Uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu  gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2635).

Uchwała jest realizowana.

60. Uchwała Nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy

Kujawskiej. Przyjęto sprawozdanie z realizacji komisji za 2019 rok.

61. Uchwała Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w

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

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. Przyjęto sprawozdanie z realizacji komisji za 2019 rok.

62. Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w

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

Ochrony  Środowiska  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej.  Przyjęto  sprawozdanie  z

realizacji komisji za 2019 rok.
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63. Uchwała Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w 

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

oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. Przyjęto 

sprawozdanie z realizacji komisji za 2019 rok.

64. Uchwała Nr XXII/205/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r.

w  sprawie  udzielenia  burmistrzowi  wotum  zaufania.  Udzielono  burmistrzowi  wotum

zaufania.

65. Uchwała Nr XXII/206/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r.

w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  i  sprawozdania  z

wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2019 rok. Uchwała została zrealizowana.

66. Uchwała Nr XXII/207/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej  absolutorium z tytułu wykonania

budżetu za 2019 rok. Udzielono burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na

2019 rok.

67. Uchwała Nr XXII/210/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała jest

realizowana.

68. Uchwała Nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r.

w  sprawie  zamiaru  likwidacji  zakładu  budżetowego  pod  nazwą  Zakład  Gospodarki

Komunalnej  i  Wodociągów.  Uchwała  miała  charakter  intencyjny,  termin  likwidacji

przewidziano na 31 grudnia 2020 roku.. Uchwała nie została zrealizowana.

69. Uchwała Nr XXII/212/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  samorządowej  jednostki  organizacyjnej

„Centrum  Usług  Wspólnych  w Izbicy  Kujawskiej”  i  nadania  jej  statutu.  Uchwała  jest

realizowana. CUW działa w oparciu o przyjęty uchwałą statut jednostki.

70. Uchwała Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji. Uchwała została przekazana wnoszącemu petycję.

71. Uchwała Nr XXIII/216/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w

sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie

przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej. Uchwała została zrealizowana, przekazano

dotację w wysokości 25 000 złotych, parafia rozliczyła się bez uwag

72. Uchwała Nr XXIII/217/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w

sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.

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

Stanisława  BM  w  Modzerowie. Uchwała  została  zrealizowana,  przekazano  dotację  w

wysokości 25 000 złotych, parafia rozliczyła się bez uwag.

73. Uchwała Nr XXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w

sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

zmieniona w drodze  Uchwały Nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z

dnia 2 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych

dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Uchwała została zrealizowana. Przekazano
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kwotę 60.00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu typu SUV dla Posterunku w izbicy

Kujawskiej. Samochód zakupiono.

74. Uchwała Nr XXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w

sprawie  przekazania  do  zaopiniowania  propozycji  zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Uchwała została zrealizowana.

75. Uchwała Nr XXV/225/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020

r.  w  sprawie  ustanowienia  hipoteki  na  rzecz  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na

zabezpieczenie dotacji na realizacje Projektu "Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na

terenie  województwa  kujawsko-pomorskiego".  Uchwała  została  zrealizowana.

Ustanowiono hipotekę na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie

dotacji  na  realizacje  Projektu  "Utworzenie  13  Dziennych  Domów  Pobytu  na  terenie

województwa kujawsko-pomorskiego".

76. Uchwała Nr XXV/226/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020

r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Uchwała

została zrealizowana.

77. Uchwała Nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020

r.  w  sprawie  zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych.  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2020.4852). Uchwała została zrealizowana.

78. Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020

r. w sprawie apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalony sprzeciw wobec

ustawy  o  ochronie  zwierząt  przekazano  Prezydentowi  Rzeczypospolitej  Polskiej,

Marszałkowi  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Marszałkowi  Senatu  Rzeczypospolitej

Polskiej.

79. Uchwała Nr XXVI/230/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020 

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

Kujawska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej

rozliczania. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.6103) uchwała unieważniona.

80. Uchwała Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020

r.  w  sprawie  obniżenia  ceny skupu żyta  określonej  w art.  9  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.2020.6104).  Obniżono cenę skupu żyta do kwoty 44 zł

00  gr  za  1  dt.   Kwota  ta  stanowi  podstawę  podatku  rolnego  ustalanego  w  decyzjach

podatkowych na rok 2021.

81. Uchwała Nr XXVI/232/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020

r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Uchwała została zrealizowana.

82. Uchwała Nr XXVI/233/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020

roku  w  sprawie  przekazania  do  zaopiniowania  propozycji  zaliczenia  drogi  do  dróg

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Uchwała została zrealizowana.

83. Uchwała Nr XXVII/234/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020

r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla  Gminy  Izbica  Kujawska  na  2020  rok.

Zmieniła  Uchwałę  Nr  XVII/132/2019  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  30

grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok. Uchwała zrealizowana. Przyjęto
kolejny  program  w  drodze  Uchwały  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.

Uchwała jest realizowana.

84. Uchwała Nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020

r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania

Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok dla Gminy Izbica Kujawska na 2020

rok zmieniła Uchwałę Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30

grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy

Izbica Kujawska na 2020  rok. Uchwała została zrealizowana. Przyjęto nowy program w

drodze  Uchwały  Nr  XXVII/242/2020Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  29

grudnia 2020 r.w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy

Izbica Kujawska na 2021 rok. Uchwała jest realizowana

85. Uchwała 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. 2021.167) Przyjęta
uchwała obowiązuje i jest realizowana.

86. Uchwała Nr XXVII/240/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020

r.  w  sprawie  ustalenia  stawek  jednostkowych  dotacji  przedmiotowych  dla  Zakładu

Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów  w  Izbicy  Kujawskiej  do  usług  w  zakresie

administrowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  na  2021  rok.  Uchwała  w  trakcie

realizacji.

87. Uchwała Nr XXVII/243/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020

roku  w sprawie  poboru  opłaty targowej  w drodze  inkasa  oraz  określenia  inkasentów i

wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso  (DZ.  URZ. WOJ.  KUJ-POM. 2021.168).  Uchwała

obowiązuje. Inkasenci pobierają opłaty na targowisku miejskim.

88. Uchwała Nr XXVII/244/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020

roku w sprawie wyznaczenia obszaru i  granic aglomeracji  Izbica Kujawska  (DZ.  URZ.

WOJ. KUJ-POM. 2021.314). Przyjęta uchwała wyznaczyła granice aglomeracji. Uchwała

obowiązuje.

89. Uchwała Nr XXVII/245/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020

r.  w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior  +" w Szczkowie i

połączenia  z  Miejsko-  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w  Izbicy  Kujawskiej.

Utworzono ośrodek wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w Szczkowie i połączono go z

Miejsko-  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Izbicy  Kujawskiej.  Uchwała

obowiązuje.

90. Uchwała Nr XXVII/246/2020 Rady Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca

uchwałę  w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Izbicy Kujawskiej. Włączono w struktury Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Izbicy Kujawskiej ośrodek wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w Szczkowie.

91. 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  (DZ.  URZ.  WOJ.  KUJ-POM.  2021.169).  Uchwała

obowiązuje.  Zmieniona  w  styczniu  2021  roku.  Zwalnia  z  opłat  za  pobyt  uczestników

projektu "Senior +" w Szczkowie.
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92. Uchwała Nr XXVII/248/2020Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020

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

2021.170). Uchwała została zrealizowana.

93. Uchwała Nr XXVII/252/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020

r. w sprawie przekazania petycji według właściwości. Uchwała została zrealizowana.

                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                          mgr Marek Dorabiała
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