
PROJEKT

UCHWAŁA Nr …………….

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia ………. 2021 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 58 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  Rewizyjnej  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 Rewizyjnej w 2020 roku

Komisja  Rewizyjna  w  2020  roku  pracowała  w  oparciu  o  przyjęty  plan  pracy  Uchwałą  

Nr XIX/149/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 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 podstawie którego realizuje w ciągu roku posiedzenia.

• Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z

opinią RIO oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

• Przyjęcie  wniosku  w  sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Izbica

Kujawska za 2019 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  2019  rok  oraz

informacji o mieniu komunalnym komisja przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium

dla burmistrza.

• Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok.

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2019 rok.

• Kontrola finansowa w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej za

II półrocze 2019 rok.

Kontrolę  dokumentacji  księgowej  przeprowadziły  księgowe wyznaczone  z  Urzędu

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

• Kontrola finansowa hali sportowej w Izbicy Kujawskiej za 2019 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 1 w Izbicy Kujawskiej  za  2019 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 2020 roku

Po  zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem  komisja  wyraziła  pozytywna  opinię  o

przedstawionym sprawozdaniu.

• Kontrola finansowa Szkoły Podstawowej w Błennie za 2019 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  w Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów w Izbicy

Kujawskiej za II półrocze 2019 roku.

Komisja  zapoznała  się  z  audytem w zakresie  funkcjonowania  Zakładu  Gospodarki

Komunalnej i Wodociągów. Po zapoznaniu się z audytem komisja nie wniosła uwag.

• 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 17 stycznia 2020 roku: 

Komisja  na  posiedzeniu  po  rozmowie  z  Kierownikiem  Zakładu  Gospodarki

Komunalnej i Wodociągów Jarosławem Pałczyńskim stwierdziła, ze jest konieczność
wymiany hydrantów przeciwpożarowych w gminie.

Komisja zwróciła  się  z  prośbą  do Pana  Burmistrza o  wystosowanie okólników do

sołtysów  z  informacją,  że  istnieje  możliwość  przekazywania  środków  z  funduszu

sołeckiego na zakup hydrantów przeciwpożarowych.

Na posiedzeniu w dniu 22 września 2020 roku :

Komisja  na posiedzeniu złożyła wniosek o zwołanie Rady Społecznej Samodzielnego

Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Izbicy  Kujawskiej  w temacie  gabinetu

stomatologicznego w SPZOZ w Izbicy Kujawskiej

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2020 roku :

Komisja  złożyła  wniosek  o  utworzenie  gabinetu  dentystycznego  w  gminie  Izbica

Kujawska.

Z odpowiedziami udzielonymi na powyższe wnioski członkowie komisji byli zapoznawani na

następnych posiedzeniach.

PRZEWODNICZĄCY   KOMISJI

      Jan Łuczak


