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PROJEKT 

 

 

PROTOKÓŁ nr XXXV/21 

Sesji Rady Gminy Topólka 

z dnia 11 marca 2022 r. 

 

Ad-1. O godzinie 10
00  

Przewodniczący Rady Gminy Topólka - Stanisław Borkowski, 

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

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

Modrzejewską, pracowników Urzędu Gminy – Ewelinę Waszak oraz Wojciecha 

Wąsikowskiego, Jana Błaszczyka Dyrektora GOKu oraz obecnego mieszkańca gminy 

Krzysztofa Kołtuńskiego. 

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

obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecni byli: radna 

Małgorzata Michalak, radna Anna Migdalska, radny Tomasz Koziński, radny Andrzej 

Waszak,. 

 Na protokolanta Sesji zaproponował Ewelinę Waszak, innych propozycji nie 

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

Waszak. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na Sesję otrzymali 

proponowany porządek obrad. Zapytał czy są propozycje zmiany do proponowanego 

porządku obrad. 

Propozycji zmiany porządku obrad nie zgłoszono. Proponowany porządek obrad został 

przyjęty. 

    

  Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

Ad-1. Przyjęcie porządku – radni porządek obrad przyjęli. 

       

Ad-2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.  

Uwag nie zgłoszono. Protokół z XXXIV 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. 

Po przedstawieniu sprawozdania wójt prosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą 

ciszy ofiar wojny w Ukrainie. 

W dyskusji nad sprawozdaniem nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad-4. Podjęcie uchwał.  

1) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 

2021 r. w sprawie  uchwalenia  budżetu na 2022 rok. 

Skarbnik Gminy – Katarzyna Modrzejewska przedstawiła projekt uchwały. 
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Wójt wyjaśnił, że nie zrezygnowano z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kozjaty-

Hulanka na odcinku od km 0+000 do km 1+554 w miejscowości Kozjaty gmina Hulanka -

1+554 mb” tylko zostało włączone do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie 

Gminy Topólka”. 

  

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 11 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 

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

budżetu na 2022 rok.  

Uchwała Nr XXXV/223/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

2) uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 

własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Topólka. 

Wójt Gminy – Konrad Lewandowski przedstawił projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 11 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie 

Gminy Topólka. 

Uchwała Nr XXXV/224/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

3) uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka.  

Wójt Gminy – Konrad Lewandowski przedstawił projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 11 

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu 

gminy Topólka. 

Uchwała Nr XXXV/225/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

4) uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2022 roku” 

Wójt Gminy – Konrad Lewandowski przedstawił projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 11 

radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących się” – nie było.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Topólka w 2022 roku”. 

Uchwała Nr XXXV/226/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

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

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świerczynie. 

Wójt Gminy – Konrad Lewandowski przedstawił projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania. Radni w głosowaniu  jawnym,  głosami:  „za” – 10 

radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – nie było.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Świerczynie. 

Uchwała Nr XXXV/227/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

Wznowienie obrad po przerwie. 

 

Ad-5. Sprawozdania roczne komisji stałych Rady Gminy Topólka za rok 2021. 

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej przedstawił radny Andrzej Dykon. 

Sprawozdanie Komisji ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska 

przedstawił radny Andrzej Dykon. 

Sprawozdanie Komisji ds. promocji przedstawił radny Marek Muraczewski. 

Sprawozdanie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji przedstawił przewonczicący komisji 

radny Piotr Kruszyna. 

 

Ad-6. Informacja Wójta Gminy o realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na 

poprzedniej sesji. 

Wójt poinformował, że na poprzedniej sesji nie złożono interpelacji. Na zgłoszone wnioski 

odpowiedzi zostały udzielanie na bieżąco.  

 

Ad-7. Interpelacje radnych składanych na piśmie. 

  Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad-8. Wolne wnioski.   

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

sołtysom, jednostkom podległym oraz pracownikom za pracę. 
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Przewodniczący Rady podziękował radnym za podjęte uchwały i pracę między sesjami. 

W tym miejscu przypomniał również radnym o obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych. 

 

Głos zabrał pan Krzysztof Kołtuński. Zwrócił się do radnej Weroniki Wysockiej z pytaniem 

dotyczącym celowości usytuowania lamp solarnych w miejscowości Paniewek (lampy przy 

drodze gminnej) oraz z pytaniem dotyczącym drogi gminnej w miejscowości Paniewek-czy 

będzie wykonywany remont tej drogi. Zasugerował czyszczenie rowu przed przystąpieniem 

do remontu drogi.  

Odpowiedzi udzielił Wójt. Poinformował, że droga jest w złym stanie i w tym roku będzie 

wykonywany jej remont. W odniesieniu do drożności rowu wyjaśnił, że zgodnie z przepisami 

jeśli na terenie gospodarstwa rolnego znajduje się rów bądź urządzenie melioracyjne to jego 

utrzymanie we właściwym stanie technicznym należy do właściciela gruntu bądź spółki 

wodnej jeżeli ten rów pod spółkę podlega. Z racji tego, że na terenie gminy nie funkcjonuje 

spółka wodna urządzenia melioracyjne utrzymują właściciele gruntów. Na poniedziałek 

zostały zaplanowane prace czyszczenia przepustu pod drogą, które z uwagi na wysoki stan 

wody nie były wcześniej możliwe.  

Radna Weronika Wysocka dodała, że lampy solarne były wykonane w ramach funduszu 

sołeckiego czyli o ich usytuowaniu zdecydowali mieszkańcy na zebraniu sołeckim.  

W dalszej części mieszkaniec pan Krzysztof Kołtuński poruszył kwestię dotyczącą wyborów 

samorządowych. 

 

Ad-9. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady oświadczył – zamykam       

XXXV Sesję Rady Gminy – dziękuję państwu.  

Sesja zakończyła się o godzinie 11
20

.
 

Zapis  Sesji  dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Topólka 

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

Protokolant: Ewelina Waszak 


