
 
 

UCHWAŁA Nr XIX/128/09 
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 1990 r 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 Rewizyjnej 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/128/09 
                                                                      RGiM Izbica Kujawska z dnia 

                                                                                          10 lutego 2009 roku 
 

Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej w 2008 roku 
 
 
Komisja rewizyjna 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 11 posiedzeń. 
 
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: 
 - Zmniejszyć planowaną kwotę na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji 
 na Osiedlu Bratkowo i ul. 3-go Maja o 20 tys. zł i przeznaczyć na opracowanie 
 dokumentacji na remont drogi w Naczachowie. 
 - Zmniejszyć planowane wydatki na opracowanie dokumentacji na kanalizacje na 
 osiedlu Morele o 20 tys. zł i przeznaczyć na zakup samochodu dla Zakładu 
 Wodociągów i Kanalizacji. 
 - Komisja proponuje rozpocząć starania związane z możliwością zakupu samochodu 
 bojowego dla OSP Izbica Kujawska. 
 - Z planowanego wzrostu dotacji dla M-GOK przeznaczyć 4,5 tys. zł na paliwo i 
 wyposażenie w meble dla Posterunku Policji w Izbicy i 4,5 tys. zł przeznaczeniem na 
 zakup kraty i drabiny na oczyszczalnie ścieków. 
 - Wydłużyć trasę autobusu szkolnego z Dziewczopola przez Błenne B. 
 - Dokonać naprawę przepustu drogowego na drodze gminnej w kierunku p. 
 Niewiadomskiego we wsi Świetosławice. 
• 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 przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi za 2007 rok. 
• Rozpatrzenie skargi radnych na działalność burmistrza. 
 Komisja wnioskowała o uznanie skargi za bezzasadną. Uzasadnienie w uchwale Rady 
 Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 
• Rozpatrzenie skargi Pana Barylskiego Mirosława na działalność kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. 
 Komisja wnioskowała o uznanie skargi za bezzasadną. Uzasadnienie w uchwale Rady 
 Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 
• Ocena realizacji budżetu gminy i miasta za I półrocze 2008 rok. 

 Wszyscy członkowie komisji zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania 
 budżetu gminy za 2007 rok. 



 Komisja nie wniosła uwag, co do realizacji budżetu gminy i miasta . 
• Kontrola przetargu na odśnieżanie w sezonie zimowym 2008/2009. 
 Przedmiotem kontroli był przetarg na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 
 2008/2009 na terenie gminy Izbica Kujawska, w zależności od występujących potrzeb. 
 W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Szczegółowy protokół z kontroli 
 znajduje się w aktach komisji. 
• Kontrola finansowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej. 
 Przedmiotem kontroli było sprawdzenie dokumentacji dotyczącej finansowania  
 M-GOK z otrzymanej dotacji od UGiM Izbica Kujawska za okres od m-ca I/2008 do 
 XI/2008. Komisja w czasie kontroli stwierdziła następujące nieprawidłowości: 
 - Zakup kasy fiskalnej na potrzeby prowadzonej przez M-GOK kawiarni na kwotę 
 1.586,00 zł 
 Szczegółowy protokół z kontroli znajduje się w aktach komisji. 
• Kontrola finansowa Zespołu Szkół w Błennie. 
 Przedmiotem kontroli było sprawdzenie dokumentacji dotyczącej finansowania 
 Zespołu Szkół w Błennie ze środków budżetu gminy za rok 2008. W czasie kontroli 
 nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 Szczegółowy protokół z kontroli znajduje się w aktach komisji. 
• Rozpatrzenie projektu budżetu na 2009 rok. 
 Komisja nie wniosła uwag do projektu budżetu. 
• Kontrola finansowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej. 
 Przedmiotem kontroli było sprawdzenie dokumentacji dotyczącej finansowania 
 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej ze środków budżetu gminy za rok 
 2008. W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 Szczegółowy protokół z kontroli znajduje się w aktach komisji. 
 

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