
 
 

UCHWAŁA Nr XIX/127/09 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 10 lutego 2009 r 
 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z 
późn . zm.) 
 

Rada Gminy i Miasta 
uchwala co następuje:  

 
 
 
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy i 
Miasta za 2008 rok jak w załączniku do niniejszej uchwały 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta 
 

 

Przewodniczący   
Rady Gminy i Miasta  
Zofia Warda 

 



Załącznik do uchwały Nr XIX/127/09 
                                                                          RGiM Izbica Kujawska z dnia 

                                                                                          10 lutego 2009 roku 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska w 2008 roku 

 
 
 
Komisja Inwestycyjno – Techniczna i Rozwoju Gospodarczego w 2008 roku pracowała w 
oparciu o przyjęty plan pracy Uchwałą Nr XII/69/08 z dnia 26 lutego 2008 roku i uchwałę w 
sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji. 
 
Komisja odbyła 3 posiedzenia. 

 
W pracach komisji uczestniczyli wszyscy członkowie potwierdzając swój udział podpisem na 
liście obecności.  
Każdorazowa nieobecność została usprawiedliwiona. 
 
Tematem posiedzeń było: 

• Rozpatrzenie projektu budżetu gminy i miasta na 2008 rok. 
 Komisja rozpatrując projekt budżetu na 2008 rok przyjęła następujące wnioski: 

- Zaproponowano, aby zmniejszyć planowane wydatki na opracowanie projektu 
technicznego na kanalizacje na OS. Bratkowo i Morele po 20 tys. zł z każdego 
projektu przeznaczyć je na opracowanie dokumentacji na drogę Naczachowo –
Wietrzychowice - Skarbanowo. 
- Komisja wnioskuje o wydłużenie trasy autobusu szkolnego dowożącego uczniów do 
Szkoły w Błennie z Dziewczopola przez Błenne B, oraz dojazd po uczniów ze wsi 
Wiszczelice do miejscowości Joasin. Środki na pokrycie kosztów wydłużenia trasy 
przeznaczyć z nadwyżki budżetowej roku 2008 
- Zakupić samochód dostawczy dla ZGKiW do końca I półrocza 2008r, a gdyby 
zakład nie wypracował wystarczającej ilości środków dołożyć z nadwyżki budżetowej 
- Komisja przyjęła wniosek o zainstalowanie 5 lamp oświetlenia ulicznego we wsi 
Błenna B, przy skrzyżowaniu dróg, przy przejeździe przez kanał i przy przystanku 
PKS. 
-  Dokonać naprawy przepustu drogowego we wsi Obałki koło p. Glonka  

• Ustalenie planu pracy komisji na 2008 rok. 
 Plan został przyjęty uchwałą rady. 
• Ocena wykonania sprawozdania burmistrza gminy z realizacji budżetu gminy za 2007 

rok. 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem burmistrza z realizacji budżetu gminy za 
2007 rok. Komisja nie głosowała nad przyjęciem sprawozdania. 

• Rozpatrzenie projektu budżetu gminy i miasta na 2009 rok. 
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok. 

 
Komisja przyjęła wnioski dotyczące: 

• Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia przyjęła wnioski skierowane do burmistrza: 



- Podjąć działania zmierzające do wybudowania chodnika lub ścieżki rowerowej i 
zamontowania oświetlenia w miejscowości Błenna na odcinku od kościoła do cmentarza 
oraz wybudowania ścieżki rowerowej od Izbicy Kujawskiej do wsi Długie. 
- Odnowić elewacje budynku stacji uzdatniania wody i zagospodarować teren wokół 
budynku, aby poprawić wygląd otoczenia. 
- Zabezpieczyć budynek świetlicy w Szczkówku, który w obecnym stanie stanowi 
zagrożenie dla życia i zdrowia osób mogących przypadkowo tam przebywać. 
• Na posiedzeniu w dniu 27 listopada przyjęła wnioski skierowane do kierownika 

ZGKiW: 
- Sprawdzenie stanu technicznego i wizualnego hydrantów w mieście i na wsiach. 
- Prosi o odpowiedź na pytanie, co jest na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą 
wojewódzką Koło – Sompolno. 
 

Wnioski zostały przekazywane przez Przewodniczącego Komisji adresatom. 
 
Z odpowiedziami udzielonymi na powyższe wnioski członkowie komisji byli zapoznawani na 
następnych posiedzeniach. 
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