
     
 
 
 

 
 
 

 
ONiSO. 0002/6/22 
 
 

        

na XXXX
SESJĘ RADY GMINY TOPÓLKA,

która odbędzie się  19 lipca 2022 r. (wtorek) o godzinie 10
w Topólce.  
Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji: stwierdzenie quorum,  powołanie protokolanta,  przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz informacja 
o działalności w okresie między sesjami. 
    - dyskusja. 
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
2) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2022 rok, 
3) zmieniająca uchwałę Nr XI/97/19  z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie p
inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu 
posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso, 
4) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do 
i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa,
5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka 
zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki.
5. Informacja Wójta Gminy o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej 
sesji. 
6. Interpelacje radnych składane na piśmie.
7. Wolne wnioski.  
8. Zakończenie obrad.  

 

    

         

Topólka, dnia 12 lipc

     
Z A P R A S Z A M  

na XXXX, w VIII kadencji,   
SESJĘ RADY GMINY TOPÓLKA, 

 
 

19 lipca 2022 r. (wtorek) o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury 

1. Otwarcie Sesji: stwierdzenie quorum,  powołanie protokolanta,  przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz informacja 

okresie między sesjami.  

1) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022

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

r XI/97/19  z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie p
inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu 
posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

4) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin 
powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka 
zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębianki. 

o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej 

6. Interpelacje radnych składane na piśmie. 

    

Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Stanisła

Topólka, dnia 12 lipca 2022 r.  

w Gminnym Ośrodku Kultury 

1. Otwarcie Sesji: stwierdzenie quorum,  powołanie protokolanta,  przyjęcie porządku obrad. 

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

1) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2021 r. 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025, 

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

r 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 

Stowarzyszenia gmin 

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

o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na poprzedniej 

 
ady Gminy Topólka 

 
Stanisław Borkowski 


