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PROJEKT 

 

 

 

PROTOKÓŁ nr XLIII/22 

Sesji Rady Gminy Topólka 

z dnia 11 października 2022 r. 

 

 

Ad-1. O godzinie 10
00  

Przewodniczący Rady Gminy Topólka - Stanisław Borkowski, 

oświadczył, otwieram XLIII, w VIII kadencji, Sesję Rady Gminy. Powitał przybyłych na 

Sesję: radnych, Wójta Gminy - Konrada Lewandowskiego, Skarbnik Gminy – Katarzynę 

Modrzejewską, Sekretarz Gminy – Joannę Kosińską, pracowników Urzędu Gminy Ewelinę 

Waszak oraz Wojciecha Wąsikowskiego, sołtysów.   

Przewodniczący stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania uchwał. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu, nieobecni radni: Tomasz 

Koziński oraz Andrzej Waszak.  

 Na protokolanta Sesji zaproponował Ewelinę Waszak, innych propozycji nie 

zgłoszono. Przewodniczący Rady oznajmił, że dzisiejszą Sesję protokołować będzie Ewelina 

Waszak. 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

Ad-1. Przyjęcie porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na Sesję otrzymali 

proponowany porządek obrad.  

Porządek obrad został przyjęty. 

       

Ad-2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.  

Uwag nie zgłoszono. Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Topólka został przyjęty. 

 

Ad-3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz 

informacja o działalności w okresie między sesjami. 

Wójt podziękował radnym za obecność i zrozumienie wobec faktu, że jest to sesja zwołana 

w trybie nadzwyczajnym. 

Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i informację 

z działalności w okresie między sesjami -  załącznik do niniejszego protokołu. 

W dyskusji nad sprawozdaniem nikt nie zabrał głosu.  

 

Ad-4. Podjęcie uchwał.  

1) zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2022 rok 
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Skarbnik Gminy – Katarzyna Modrzejewska przedstawiła projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 13 

radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących się” – nie było, uchwałę podjęli.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 

XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 

2022 rok. 

Uchwała Nr XLIII/261/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad-4. Podjęcie uchwał.  

2) w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 

2016-2023”. 

Sekretarz Gminy – Joanna Kosińska przedstawiła projekt uchwały. 

Wójt wyjaśnił, że zmiana programu wynika z możliwości pozyskania większej kwoty 

dofinansowania na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Znaniewie”. (Pozyskana kwota 

pochodzi z oszczędności jakie zostały po realizacji zadań Lokalnej Grupy Działania).  

Pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie szerszego zakresu prac w tym obiekcie.  

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 13 

radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących się” – nie było, uchwałę podjęli.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. 

 

Uchwała Nr XLIII/262/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad-5. Informacja Wójta Gminy o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji. 

Wójt poinformował, że na poprzedniej sesji nie złożono interpelacji, na pytania i wnioski 

udzielono odpowiedzi na bieżąco.  

Wójt wspomniał, że na poprzedniej sesji został poruszony problem parkingu przed Urzędem 

Gminy. W chwili obecnej z tego parkingu korzystają tylko interesanci. 

 

Ad-6. Interpelacje radnych składanych na piśmie. 

  Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad-7. Wolne wnioski. 

Głos zabrał wójt gminy podziękował radnym za obecność i zrozumienie, gdyż sesja zwołana 

została w trybie nadzwyczajnym. Poruszył kwestię dystrybucji tabletek jodku potasu. 

Wyjaśnił, że nie należy przyjmować ich profilaktycznie, a tylko wówczas gdy jest zagrożenie 

skażenia radiologicznego. Na terenie naszej gminy jest 7 punktów dystrybucji tych tabletek. 
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Są to miejsca lokali wyborczych. Wójt prosił sołtysów aby w przypadku konieczności 

uruchomienia  dystrybucji jak najszybciej informowali mieszkańców o możliwości zgłoszenia 

się do danego lokalu, w którym ma miejsce ich dystrybucja. Ponadto wójt poinformował, że 

zostały podjęte kroki w celu zwiększenia ilości tabletek ponieważ może dojść do sytuacji, że 

pojawią się osoby z terenów rekreacyjnych.  

Wójt poinformował również o dodatkowych środkach finansowych w kwocie 2.880.000 zł. 

Środki będą wypłacane w trzech transzach, a ich wydatkowanie przynajmniej w wysokości 

15% musi być na zwiększenie efektywności energetycznej gminy skierowane do 

mieszkańców. Po uzyskaniu informacji jaki będzie koszt wymiany lamp sodowych na lampy 

ledowe będzie możliwe ustalenie jaką 

 ilość lamp z terenu gminy będzie można wymienić. Obecnie czas oświetlenia ulicznego 

został skrócony. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że lampy na plaży w Orlu zapalają się już 

o godzinie 18. Wójt podał propozycję aby zrezygnować z oświetlenia tego terenu poza letnim 

sezonem. 

Sołtys Sadłużka Henryk Ozimiński poruszył problem dróg gminnych. Wskazał, że były 

wyremontowane ale już pojawiają się nowe ubytki w nawierzchni. Zaproponował aby jeszcze 

w tym roku dokonać ich naprawy. Wójt wskazał, że w tym roku drogi zostały utwardzone 

inną technologią i może to spowoduje że te drogi nie będą tak szybko ulegały zniszczeniu. 

Poprzednio utwardzone drogi zostały wyremontowane, a w kilku miejscach została założona 

nowa nawierzchnia gdyż stan dróg nie pozwalał na inny sposób naprawy. W tym roku nie ma 

takich środków w budżecie aby dokonać naprawy. 

Sołtys zwrócił się również z pytaniem o możliwość przywrócenia działalności spółki wodnej. 

W odpowiedzi wójt poinformował, że nadzór nad spółkami wodnymi sprawuje Starosta. 

Jeżeli istnieje taka potrzeba to mieszkańcy powinni taką spółkę zawiązać. Ponadto wójt 

poinformował, że nie ma oficjalnej informacji, że istniejąca spółka wodna na naszym terenie 

zakończyła działalność lub ją nadal prowadzi. W tej kwestii należy zwrócić się do Starosty 

jako organu prowadzącego rejestr spółek wodnych.  

Głos zabrała radna Anna Migdalska, prosiła o wyjaśnienie kwestii dystrybucji taniego węgla 

realizowanego przez samorządy. W odpowiedzi wójt poinformował, że w chwili obecnej 

tylko samorządy, które posiadają spółki komunalne mogą w drodze przetargu kupować 

węgiel i go dystrybuować. Prawo nie pozwala na prowadzenie samorządom działalności 

gospodarczej. Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny nie ma możliwości na chwilę 

obecną podjąć kroki aby ta dystrybucja miała miejsce na naszym terenie.  

Sołtys Sołectwa Bielki Janina Jarzynowska prosiła o informację czy zostały podjęte kroki 

w celu wykonania remontu drogi gminnej w Bielkach na pograniczu z gminą Lubraniec. 

W odpowiedzi wójt poinformował, że w tym roku została wykonana droga w sołectwie, która 

prowadzi do wspomnianej drogi. Wójt wskazał, że nie ma wiedzy czy gmina Lubraniec 

podejmie kroki w celu utwardzenia tej drogi. Sołtys zwróciła uwagę na błąkające się psy, 

które stanowią zagrożenie dla mieszkańców. W odpowiedzi wójt wskazał, że psy mają 

właścicieli jednak z  winy człowieka stają się bezdomne. Ponadto wiele psów, które mają 

właściciela często oddalają się od posiadłości, biegają po okolicy a potem wracają do 

właściciela. Apelował o dbanie o zwierzęta, które mają w swoim posiadaniu gdyż złe 

traktowanie powoduje ze psy uciekają i wówczas stają się bezdomne.  
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Ad-8. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady oświadczył – zamykam       

XLIII Sesję Rady Gminy – dziękuję państwu.  

Sesja zakończyła się o godzinie 10
50

.
 

Zapis  Sesji  dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Topólka 

pod hasłem „Transmisje Sesji Rady”.  Na tym protokół zakończono.  

Protokolant: Ewelina Waszak 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Borkowski 

 


