
PROJEKT

UCHWAŁA Nr …………….

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia ………. 2021 r.

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

oraz Bezpieczeństwa Publicznego  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 Oświaty,  Zdrowia,  Kultury i Sportu oraz

Bezpieczeństwa  Publicznego  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 Oświaty,  Zdrowia, Kultury i Sportu

oraz Bezpieczeństwa Publicznego w 2020 roku

Komisja Oświaty,  Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego w 2020 roku

pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy Uchwałą Nr XIX/151/2020 z dnia 27 lutego 2020

roku Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania

komisji.

Komisja odbyła 4 posiedzenia.

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  podstawie  którego  realizowała  w  ciągu  roku

posiedzenia.

• Przedstawienie przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej

potrzeb inwestycyjnych na 2020 rok.

Po  wysłuchaniu  Pani  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  Elżbiety  Bąk  komisja

przychyliła się do wniosków o :

1.  Wykonanie monitoringu  w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Izbicy Kujawskiej   w

pierwszej kolejności przy głównym wejściu do szkoły a następnie w całym obiekcie.

2.  Modernizacja  centralnego  ogrzewania,  ponieważ  zaobserwowane  zostały  ubytki

wody w instalacji grzewczej oraz spadek ciśnienia wody.

3. Wykonanie remontu sali informatycznej, wymiana 15 komputerów(14 dla dzieci  i

jeden dla nauczyciela) oraz zakup oprogramowania. Szacowany koszt tego zadania to

około 35 tyś zł.

4. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

• Opinia komisji w sprawie sprawozdania Burmistrza Izbicy Kujawskiej z wykonania

budżetu za 2019 rok.

Sprawozdanie  Burmistrza  Izbicy  Kujawskiej  z  wykonania  budżetu  za  2019  rok

komisja przyjęła jednogłośnie.

• Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok.

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2019 rok.

• Okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.



Komisja  zapoznała  się  sprawozdaniem  z  działalności  Posterunku  Policji  w  Izbicy

Kujawskiej  oraz  informacją  o  stanie  porządku  i   bezpieczeństwa  publicznego  na

terenie gminy Izbica Kujawska w okresie 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r

• Zapoznanie  z  funkcjonowaniem  ośrodka  rehabilitacji  na  terenie  gminy  Izbica

Kujawska.

Komisja odwiedziła ośrodek rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej.

• 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 przyjęła wnioski dotyczące:

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2020 roku: 

Wniosek o przekazanie informacji  jaka kwota poza subwencją  oświatową  dokładana

jest do poszczególnych szkół na terenie gminy. Komisja prosi o dane za rok 2019 oraz

planowane kwoty w 2020 roku.

Na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 roku: 

Na posiedzeniu poruszony został temat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej.

Komisja wystosowała zapytanie do burmistrza,  jakie kroki są poczynione w kierunku

ponownego otwarcia gabinetu stomatologicznego w w/w Ośrodku Zdrowia.

Z odpowiedziami udzielonymi na powyższe wnioski członkowie komisji byli zapoznawani na

następnych posiedzeniach.

PRZEWODNICZĄCY   KOMISJI

 Ludmiła Żurańska


