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PROTOKÓŁ nr XXXX/22 

Sesji Rady Gminy Topólka 

z dnia 19 lipca 2022 r. 

 

Ad-1. O godzinie 10
00  

Przewodniczący Rady Gminy Topólka - Stanisław Borkowski, 

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

Sesję: radnych, sołtysów, Wójta Gminy - Konrada Lewandowskiego, Skarbnika Gminy – 

Katarzynę Modrzejewską, Sekretarz Gminy – Joannę Kosińska, Dyrektora GOKu Jana 

Błaszczyka, pracowników Urzędu Gminy Ewelinę Waszak oraz Wojciecha Wąsikowskiego.  

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

obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu, wszyscy radni obecni.  

 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. Zapytał czy są propozycje zmiany do porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad został przyjęty.  

       

Ad-2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.  

Uwag nie zgłoszono. Protokół z XXXIX 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 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) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025. 

 

Skarbnik Gminy – Katarzyna Modrzejewska przedstawiła projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 15 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 

XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025. 

Uchwała Nr XXXX/249/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad-4. Podjęcie uchwał.  

2) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2022 rok. 

 

Skarbnik Gminy – Katarzyna Modrzejewska przedstawiła projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 15 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 

XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. 

 

Uchwała Nr XXXX/250/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad-4. Podjęcie uchwał.  

3) zmieniająca uchwałę Nr XI/97/19  z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru 

w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty 

z tytułu posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

 

Wójt Gminy – Konrad Lewandowski przedstawił projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 15 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 

XI/97/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Uchwała Nr XXXX/251/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad-4. Podjęcie uchwał.  

4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia 

gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa. 

 

Wójt Gminy – Konrad Lewandowski przedstawił projekt uchwały. 

Celem wyjaśnienia wójt poinformował, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-

2027 wymagane jest aby aplikując o środki unijne wnioski składać w formie partnerstwa.  
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 15 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru 

Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa. 

 

Uchwała Nr XXXX/252/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad-4. Podjęcie uchwał.  

5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka 

zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki. 

 

Wójt Gminy – Konrad Lewandowski przedstawił projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 15 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka zabudowanej nieruchomości 

położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki. 

 

Uchwała Nr XXXX/253/22 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.  

 

Ad-6. Interpelacje radnych składanych na piśmie. 

  Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad-7. Wolne wnioski. 

Radna Anna Migdalska podziękowała radnym za podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, wójtowi natomiast podziękowała za pomoc 

w negocjacjach. Podziękowała również Panu Andrzejowi Mieszkowskiemu za nieodpłatne 

oddanie gruntu, na którym położona jest świetlica wiejska w Woli Jurkowej.  

Radny Andrzej Dykon zwrócił się z pytaniem o wykonanie inwestycji na drodze powiatowej 

w miejscowości Czamanin na moście rzeki Niwka, inwstycja jest nieskończona co powoduje 

utrudnienia dla korzystających z tej drogi (brak asfaltu na odcinku szerokości ok. 1 metra)  

Prosił o wyjaśnienie tej sytuacji.  

Wójt poinformował, że po rozmowach z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych 

inwestycja ma zostać zakończona w najbliższym czasie. 
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Radny Piotr Kruszyna prosił o omówienie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która 

została przeprowadzona wraz ze wskazaniem wytycznych i wyników po jej zakończeniu. 

W odpowiedzi wójt poinformował, że była to kontrola kompleksowa, która ma miejsce co 4 

lata. Kontrolą objęte były wszystkie działania jakie gmina prowadzi w zakresie gospodarki 

finansami. Protokół został radnym przekazany i mogą się z nim zapoznać. Wójt wskazał, że 

największym problemem wskazanym podczas kontroli było finansowanie działalności Klubu 

Sportowego jednak na chwilę obecną podjęte zostały kroki, aby to finansowanie odbywało się 

w sposób prawidłowy.  

Wójt podziękował radnym za pracę między sesjami oraz podjęte uchwały. Podziękował 

również za zaangażowanie w organizację wszystkich wydarzeń, które się odbywają na terenie 

sołectw. Podziękowal sołtysom za ich pracę w terenie. Podziękował również za pracę Pani 

Joannie Moszczyńskiej Sołtys Sołectwa Torzewo, która złożyła rezygnację z pełnienia tej 

funkcji.  

Przewodniczący Rady podziękował radnym za podjęte uchwały. Przyłączył się do 

podziękowań dla Pana Andrzeja Mieszkowskiego, który oddał nieodpłatnie zabudowany 

grunt.  

 

Ad-10. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady oświadczył – zamykam       

XXXX Sesję Rady Gminy – dziękuję państwu.  

Sesja zakończyła się o godzinie 11
00

.
 

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 

 


