
PROJEKT

UCHWAŁA Nr …………….

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia ………. 2021 r.

 

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

Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 35 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w

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

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony

Środowiska Rady Miejskiej za 2020 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 ………….. 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony

Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w 2020 roku

Komisja  Budżetowa  w  2020  roku  pracowała  w  oparciu  o  przyjęty  plan  pracy  Uchwałą
Nr XIX/150/2020 z dnia 27 lutego  2020 roku  i  uchwałę  w sprawie  ustalenia  przedmiotu

działania komisji.

Komisja odbyła 7 posiedzeń.

W pracach komisji uczestniczyli wszyscy członkowie potwierdzając swój udział podpisem na 

liście obecności. 

Każdorazowa nieobecność została usprawiedliwiona.

Tematem posiedzeń było:

• Ustalenie planu pracy komisji na 2020 rok.

Komisja ustaliła plan pracy na 2020 rok.

• Na posiedzeniu w dniu  17 stycznia komisja rozpatrywała wnioski, które wpłynęły do

komisji: 

1.  Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  wprowadzenia  do  budżetu  gminy  na  2020  rok

opracowania  dokumentacji  projektowej  na  rozbudowę  dróg  gminnych  na  osiedlu

Morele w Izbicy Kujawskiej w kwocie 36.900 zł.

Po zapoznaniu się ze sprawą komisja pozytywnie opiniuje wprowadzenie w/w zadania

do budżetu w 2020 roku.

2.  Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  wprowadzenia  do  budżetu  gminy  na  2020  rok

opracowania dokumentacji projektowej na budowę targowiska  wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej w kwocie  17.220 zł.

 Po zapoznaniu się  ze sprawą  komisja uważa,  że należy zapłacić  projektantowi za

wykonaną  dokumentację  na  w/w  zadanie.  Jednocześnie  komisja  wnioskuje  żeby

przenieść  targowisko   w inne  miejsce.  Komisja  proponuje  aby  przejąć  od  Skarbu

Państwa ziemię  użytkowaną  przez OHZ Osięciny znajdującą  się po prawej stronie

drogi na Sompolno po wyjeździe z Izbicy Kujawskiej pod budowę targowiska.

3.  Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  wprowadzenia  do  budżetu  gminy  na  2020  rok

opracowania  dokumentacji  projektowej  na  budowę  placu  zabaw wraz  z  niezbędną
infrastrukturą techniczną w miejscowości Mchówek w kwocie 4.920 zł.

Po zapoznaniu się ze sprawą komisja pozytywnie opiniuje wprowadzenie w/w zadania

do budżetu w 2020 roku.

4.  Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  zaplanowania  w  budżecie  na  rok  2020  kwoty

1.600,43  zł  celem  uregulowania  faktury  nr  427/12/19  wystawionej  przez  firmę
Z.P.H.U. „Gawron” za piasek na potrzeby gminy.

Po zapoznaniu się ze sprawą komisja pozytywnie opiniuje możliwość zapłaty faktury.



5.Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  podniesienia  standardu  usługi  oświetlenia  w

miejscowości  Józefowo w związku nie dotrzymaniem terminu realizacji  zadania w

2019 roku przez Firmę Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Po zapoznaniu się ze sprawą  komisja pozytywnie opiniuje aby w/w zadanie zostało

wykonane w 2020 roku.

• Na posiedzeniu w dniu  17 lutego komisja rozpatrywała wnioski, które wpłynęły do

komisji: 

1. Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę  sieci  wodociągowej,  sieci

kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  rejonie  ul.Polnej  i  ul.Rolniczej  w Izbicy

Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Augustynowo od strony

ul.Polnej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 49.200,00 zł.

Po  zapoznaniu  się  ze  sprawą  komisja  pozytywnie  opiniuje  wprowadzenie  w/w

zadania do budżetu w 2020 roku.

2. Pismo Pani Dyrektor SP Nr 1 Elżbiety Bąk w sprawie złego stanu technicznego

instalacji centralnego ogrzewania oraz ubytków wody w instalacji grzewczej.

Komisja zapoznała się z pismem. Sprawa rozważana była przez kierownika CUW

oraz Pana Burmistrza. Pani Dyrektor została poinformowana , że w chwili obecnej

należy uzupełniać braki wody. Usterka zostanie usunięta po sezonie grzewczym.

• Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok.

Komisja przyjęła sprawozdanie za 2019 rok.

• Zapoznanie się ze stanem dróg na terenie gminy.

Komisja skontrolowała stan dróg gminnych.

• Analiza sprawozdań jednostek budżetowych za 2019 rok.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami jednostek budżetowych.

• Opinia Komisji w sprawie sprawozdania Burmistrza Izbicy Kujawskiej z wykonania

budżetu za 2019 rok.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisja głosowała za przyjęciem sprawozdania.

• Informacja z wykonania budżetu za 1 półrocze 2021 roku.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze. 

• Rozpatrzenie projektu budżetu na 2021 rok.

Na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej projekt budżetu na 2021

rok został przyjęty jednogłośnie.

• Ustalenie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Komisja ustaliła plan pracy na podstawie którego będzie realizowała posiedzenia w

2021 roku.

Komisja wydała opinie na temat projektów uchwał:

• 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

• w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi



• w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg

gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

• w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz województwa Kujawsko-Pomorskiego na

zabezpieczenie  dotacji  na  realizację  Projektu  „Utworzenie  13  Dziennych  Domów

Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Przed każdą sesją Rady Miejskiej komisja zajmowała się projektami uchwał:

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata

2020–2038.

•  w sprawie zmiany uchwały w  sprawie budżetu na 2020 rok.

Komisja przyjęła wnioski dotyczące:

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia:

1. Przygotowanie  zestawienia  opracowanych  dokumentacji  inwestycyjnych  celem

przeprowadzenia analizy i możliwości ich wykonania.

2. Wykonanie oświetlenia na ul. Polnej od bloków w górę w ilości 5 lamp. Jeżeli na w/w

odcinku  byłby  problem  z  oświetleniem  tradycyjnym  to  komisja  wnioskuje  o

rozważenie możliwości założenia lamp solarnych.

Na posiedzeniu w dniu 11 marca :

1. Komisja  ponawia  wniosek  o  przygotowanie  wykazu  wszystkich  opracowanych

projektów  dokumentacji inwestycyjnych, które są w urzędzie.

2. Pilny remont drogi Chociszewo - Wólka Komorowska w miejscowości Chociszewo

na odcinku 900 m.

3. Ustalenie  granic  drogi  gminnej  położonej  na  działce  45/2  w  miejscowości

Chociszewo.

Na posiedzeniu w dniu 6 maja:

1. Udzielenie informacji  jaka kwota premii  w ciągu ostatnich 3 lat  w Samodzielnym

Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  wypracowanych

pieniędzy przez Zakład została wypłacona pracownikom. Komisja prosi o informację
kwotową  oraz procentową  w stosunku do wypracowanych środków na koniec roku.

Jeżeli za 2019 rok premie zostały już wypłacone komisja również prosi o ujęcie tej

informacji w odpowiedzi na wniosek.

Z odpowiedziami udzielonymi na powyższe wnioski członkowie komisji byli zapoznawani na

następnych posiedzeniach.

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI

        Krzysztof Kubiatowski            


