
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……… 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ….. marca 2022 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 2022 r., poz. 559) oraz § 35 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 Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz 

Bezpieczeństwa Publicznego 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 Oświaty,  Zdrowia, Kultury i Sportu 

oraz Bezpieczeństwa Publicznego w 2021 roku 

 

 
Komisja Oświaty,  Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego w 2021 roku 

pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy Uchwałą XXVII/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 

roku Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 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. 

 

• Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy IIIc Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca 

realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gen. 

Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum. 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

• Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z 

opinią RIO oraz informacją o stanie mienia komunalnego. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok komisja przyjęła  jednogłośnie. 

 

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

Komisja zapoznała się z raportem. Po przeanalizowaniu raport został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

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

Ocenę stanu bezpieczeństwa przedstawił Kierownik Posterunku Policji Zbigniew 

Łojewski. 

 

• Zapoznanie z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Szczkowie. 

Komisja odwiedziła Dzienny Dom Pobytu w Szczkowie i zapoznała się z jego 

funkcjonowaniem. 

 

• Analiza sytuacji w służbie zdrowia. 



Na posiedzeniu komisji pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące 

służby zdrowia w naszej gminie. 

 

• 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. 

 

• Ustalenie planu pracy na 2022 rok. 

Komisja ustaliła plan pracy na 2022 rok. 
 

 

Komisja przyjęła wnioski dotyczące: 

 

Na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 roku:  

1. Prośba o informację ile w 2020 roku gmina ze środków własnych z budżetu gminy(poza 

subwencją) dołożyła do każdej z czterech placówek oświatowych w Gminie Izbica 

Kujawska. 

2. Prośba o informację kiedy zostanie powiększony budynek rehabilitacji  i kto poniesie 

koszty remontu i wyposażenia. 

3. Prośba o informację czy ośrodek zdrowia będzie dostępny dla pacjentów w sposób 

bezpośredni. 

4. Prośba o informację czy są poczynione jakieś kroki w kierunku otwarcia gabinetu 

stomatologicznego. 

5. Oznakowanie drogi w miejscowości Gogoły ze względu na nieprzejezdność drogi - 

droga prowadząca do pól. W przypadku wątpliwości proszony kontakt z Przewodniczącą 

Komisji Ludmiłą Żurańską. 

 

Na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 roku:  

1. Dołożenie w budżecie na 2022 rok  po 500 zł do założenia jednej przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

2. 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. 

 

 

 

Z odpowiedziami udzielonymi na powyższe wnioski członkowie komisji byli zapoznawani na 

następnych posiedzeniach. 

 

 

    


