
UCHWAŁA Nr V/31/11 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 2 lutego 2011 roku 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbicy 
Kujawskiej 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  

 
Rada Gminy i Miasta 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 
r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej (Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 21 poz. 430) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 16 otrzymuje brzmienie: 
„ § 16.1. Rada powołuje następujące stałe komisje w składzie 5-cio osobowym 
1) Rewizyjną 
2) Budżetową 
3) Inwestycyjno-Techniczną i Rozwoju Gospodarczego 
4) Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i 
Obywatelskich 
5) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zaopatrzenia oraz Spraw Samorządowych, 
6) Zdrowia, Oświaty, Kultury i rekreacji oraz Spraw Socjalnych 
 
2) w § 20 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca 
oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania 
Rady na zewnątrz.” 
 
3) w § 20 uchyla się ust. 2-4. 
 
4) w § 39 ust.2 otrzymuje brzmienie; 
„2. sprawozdanie burmistrza ze swej działalności w okresie między sesyjnym a raz w roku 
sprawozdanie z realizacji uchwał”. 
 
5) w § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni od daty 
wpływu do burmistrza. Odpowiedź przekazuje się  przewodniczącemu rady i radnemu 
składającemu interpelację oraz przewodniczącym klubów. Odpowiedzi mogą udzielić osoby  
upoważnione przez burmistrza”. 
 
6) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.Zapytania składane są pisemnie na ręce przewodniczącego rady lub ustnie w trakcie sesji 
rady. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela 
odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni od daty wpływu do burmistrza. Odpowiedzi mogą 
udzielić osoby upoważnione przez burmistrza. § 41 ust.  6 i 7 stosuje się odpowiednio”. 
7) w § 53 w ust. 2: 



a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) numer , datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz 
wskazywać tematykę uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta”, 
b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia”, 
c) pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn  
       nieobecności”, 
d) pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji”, 
e) pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) ustalony porządek obrad”, 
f) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6)  przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty   
      zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów   
      zgłoszenia pisemnych wystąpień”, 
g) pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i  
     „wstrzymujących’, 
h) pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały”,  
i) pkt. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół”. 
 
8) w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Do sesji, na której przyjmowany jest protokół z poprzedniego posiedzenia radni mogą 
zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga 
przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu zapisu nagrania przebiegu 
sesji.” 
 
9) w § 55   
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, 
teksty rozpatrywanych projektów uchwał, usprawiedliwienia nieobecnych radnych, 
oświadczenia i inne dokumenty złożone przewodniczącemu w trakcie obrad sesji.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Odpis protokołu z sesji przewodniczący rady doręcza burmistrzowi najpóźniej w terminie 
14 dni , natomiast kopie uchwał w terminie 5 dni od daty zakończenia sesji.   
 
 
10) w § 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu oraz 
protokół, opinie lub wnioski z posiedzenia podpisują wspólnie osoby do tego uprawnione.” 
 
11) w § 73 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 
„2. Pierwsze posiedzenie nowowybranej komisji zwołuje przewodniczący rady „. 
„3. Pierwsze posiedzenie nowowybranej komisji rady do czasu wyboru przewodniczącego 
komisji prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji.” 
 
12) w § 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



„1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne 
ustalenie stanu faktycznego w zakresie kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego 
udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 87 
ust. 1.” 
 
13) w § 104 uchyla się ust. 5; 
 
14) w § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.W przypadku, gdy skorzystanie ze środków wskazanych w ust. 1 wymaga zawarcia 
odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu gminy na wniosek 
komisji rewizyjnej burmistrz może podpisać stosowną umowę”.  
 
15) w § 120 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3.udostępnia się inne dokumenty stanowiące informację publiczną”.  
 
 
16) w § 123  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1.Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych notatek z dokumentów 
dotyczących działania organów gminy ich fotografii oraz odbitek kserograficznych”. 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Za sporządzenie kopii dokumentów pobierana będzie opłata” 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wysokość opłaty , o której mowa w ust. 2 ustalana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”.  
 
17) uchyla się § 125 
 
18) załącznik Nr 2 do Statutu Gminy i Miasta Izbica Kujawska otrzymuje brzmienie: 
 
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Izbica Kujawska  
 
1. Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej 
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej 
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej 
5. Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej 
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej 
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej 
8. Gimnazjum im. Generała Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej 
9. Zespół Szkół w Błennie 
10. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Izbicy Kujawskiej 
11. Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
                                                                                                                        Marian Lewandowski 


