
Protokół Nr XIX / 2012 
z sesji Rady Gminy w Gardei 

z dnia 30 października 2012 roku 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gardei. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 1500. 
 
 

Ad. pkt 1.  Otwarcia obrad sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Edward 
Cykał wypowiadając słowa „otwieram XIX Sesję Rady Gminy” i następnie stwierdził 
prawomocność obrad. 

 
 Stan radnych Radny Gminy    -  15 
 Obecnych zgodnie z listą obecności   -  15 
  
 Na obrady sesji spóźnili się radni: 
 - Stanisław Chejnowski, 
 - Łukasz Chmielewski, 
 - Robert Pipczyński.  
  
 Ponadto w obradach sesji udział wzięli: 

 
1. Wójt – Kazimierz Kwiatkowski 
2. Sekretarz Gminy – Jan Sadowski 
3. Skarbnik Gminy - Iwona Skrajda 
4. Asystent Wójta – Małgorzata Kensicka 
5. Radca Prawny – Karol Sadowski 
6. Radna Rady Powiatu – Bożena Rybus  
7. Radny Rady Powiatu – Kazimierz Kończalski  
8. Inspektor ds. działalności gospodarczej – Andrzej Gimiński  
9. Inspektor ds. ochrony środowiska – Jerzy Rutkowski 
10. Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – Ryszard Ostrowski  
11. Pełnomocnik ds. Oświaty – Stanisław Olszewski  
12. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Otłowcu – Małgorzata Zaremba 
13. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawach – Beata Gularowska 
14. Dyrektor Szkoły w Cyganach – Małgorzata Kamińska  
15. Dyrektor Szkoły w Czarnem Dolnem – Edyta Gudowska 
16. Dyrektor Zespołu Szkół w Gardei – Zbigniew Guzman  
17. Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Gardei – Sylwia Mazurek 
18. Dyrektor Przedszkola w Gardei – Bogumiła Lubera 
19. Kierownik Posterunku Policji w Gardei – Marek Świokło 
20. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Piotr Bartosiak 
21 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei – Emilian Jaworowicz 
22. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bogumiła Plewka 
23. Sołtysi 
24. Mieszkańcy 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  
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Przewodniczący Rady powitał wszystkich zgromadzonych na XIX obradach sesji Rady Gminy  
w Gardei.  
 
 

Ad. pkt 2. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał przedstawił porządek obrad, zapytał, czy są uwagi 
do przedstawionego porządku obrad?  
  
Głos zabrał Wójt Kazimierz Kwiatkowski  poprosił Wysoką Radę o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Kontaktowałem się z prawnikiem, za chwilę 
podjedzie i podpisze tą uchwałę. Kwestia ta wynikła na drugi dzień po komisjach i jest szansa, 
aby uzyskać kwotę 200 000 zł na oświatę, na doposażenie w różne pomoce naukowe itd.,  
w szczegółach jeszcze będziemy to państwu przekazywali. 
(Na obrady sesji przybył radny Robert Pipczyński). 
 
Przewodniczący Rady Gminy dodał jeszcze: to co Pan Wójt mówił, że 200 000 zł my 
pozyskamy, ale ze swojego budżetu nic nie będziemy wydatkować. Myślę, że tutaj jak 
najbardziej powinniśmy być za wprowadzeniem tej uchwały, chociaż jak prędzej oświadczałem, 
że bez podpisu radcy prawnego żadne uchwały nie będą wprowadzane do porządku obrad, ale 
jest to wyjątkowa sytuacja.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Wójta. W głosowaniu wzięło udział 13 
radnych, „za” 13, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Wniosek został podjęty jednomyślnie. 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zostanie dopisany w pkt 8 jako ppkt 6. 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad  
2. Przedstawienie porządku obrad 
3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami 
4. Interpelacje i wnioski radnych 
5. Zapytania sołtysów  
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2011 rok radnych, Wójta, 

pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy 
Gardeja 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gardeja w roku szkolnym 
2011/2012 

8. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie uchwalenia „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII”  
na 2013 rok, 

2) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”, 

3) o zmianie Uchwały Nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 lutego 
2010 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gardeja, 

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku, 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
i zwolnień w tym podatku, 

6) w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, 

7) o zmianie uchwały Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2011 
roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, 
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8) o zmianie uchwały Nr XII/67/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2011 
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2012 rok. 

 
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych 
11. Odpowiedzi na zapytania sołtysów  
12. Zapytania i wolne wnioski 
13. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Przed przystąpieniem do pkt 3 porządku obrad Przewodniczący bardzo serdecznie powitał 
nowego Kierownika Posterunku Policji w Gardei Pana Marka Świokło i poprosił  
go o przedstawienie. 
 
Kierownik PP w Gardei aspirant Marek Świokło poinformował, że od 1 października pełni 
obowiązki kierownika Posterunku Policji w Gardei. W policji pracuje od 15 lat, stan cywilny; 
żonaty, trójka synów, zainteresowania: sport. Jestem niemile zaskoczony sytuacją jaka panuje  
w gminie, porównując ostatni rok 2011 do obecnego. Już jest więcej przestępstw wszczętych niż 
w ubiegłym roku. Chciałbym zaapelować do mieszkańców, aby zabezpieczali swoje mienie, 
żeby ta przestępczość nie wzrastała, tylko dążyć do tego, aby malała i aby każdy we własnym 
zakresie starał się pilnować swojego mienia, bo policja nie zawsze ma możliwość to zrobić. Stan 
etatowy policji jest jaki jest, jest w sumie siedmiu policjantów. Dążymy do tego i mamy 
zapewnienie Pana Komendanta Powiatowej Policji w Kwidzynie, że troszeczkę mnie wzmocni  
i pomoże tak, żeby było łatwiej, lepiej i aby ta przestępczość malała.  
 
Na obrady sesji przybył radny Łukasz Chmielewski. 
 
 

Ad. pkt 3. Wójt Gminy Kazimierz Kwiatkowski przedstawił sprawozdanie Wójta z działalności w okresie 
między sesjami od dnia 26 września 2012 r. do 30 października 2012 r.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania? 
 
 Głos zabrał radny Zbigniew Duszyński zapytał o 8 października, gdzie Pan Wójt brał udział  

w konferencji edukacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim. W związku z tym, że w tej konferencji 
uczestniczył dosyć wysoki urzędnik w randze wice Ministra Edukacji Narodowej mógłby Pan 
krótko powiedzieć czego ta konferencja dotyczyła i ewentualnie, czy jakieś wnioski zapadły? 

 
 Wójt Kazimierz Kwiatkowski  odpowiedział, że pytania dotyczyły przede wszystkim zmian 

jakie proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w Karcie Nauczyciela. Wiceminister nie 
chciał powiedzieć nic szczególnego, ponieważ brak oficjalnych danych. Na tym spotkaniu był 
bardzo wielki nacisk samorządowców na temat Karty Nauczyciela, na tą strefę gdzie nie ma tyle 
subwencji oświatowej ile powinno być. Zadań przybywa, dodatków przybywa, nauczyciele robią 
kwalifikację a pieniędzy nie wpływa więcej, i tak jest w każdym samorządzie. Wszędzie jest ten 
sam problem brakuje pieniędzy na oświatę.  

 
 
Ad. pkt 4. Interpelacje i wnioski Radnych: 
 
 Radny Łukasz Chmielewski zgłosił interpelację o wymianę rdzewiejącego znaku „Gmina 

Wita-Żegna” na Kalmuzach.  
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 Radny Robert Pipczyński zgłosił interpelację dotyczącą ostatnich konsultacji, które odbyły się 
w sprawie zmiany granic sołectw. Zawiadomienie o tych konsultacjach późno się ukazało  
i znaczna część mieszkańców nie miała wiedzy. Nie wiem czy rozstrzygnięcia konsultacji są 
brane pod uwagę jako jedyne możliwe. Chciałem prosić o możliwość wniesienia poprawek do 
tych ustaleń, chodzi o część ulicy Złotej, która przylega do Gardei.  

  
 Przewodniczący Rady Gminy w Gardei przedstawił wniosek pod głosowanie Radzie Gminy 

dotyczący zamieszczania protokołów z sesji i komisji w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 Jest to wniosek jak najbardziej uzasadniony, bo praca Rady nie jest tajna. Każdy mieszkaniec ma 

dostęp do wszystkich dokumentów.  
 Przewodniczący odczytał treść wniosku „ W ciągu 14 dni od dnia posiedzenia komisji lub sesji 

Rady Gminy zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej protokoły z odbytych posiedzeń”. 
 
 Radny Robert Pipczyński zaproponował, aby skorzystać z tego, że obrady sesji są nagrywane  

i jest to zapisywane na nośniku, więc załącznikiem do tego protokołu powinien być plik audio. 
Protokół wtedy może być punktowy a załącznikiem jest taki plik.  

   
 Przewodniczący Rady Gminy w Gardei przyznał, że jest to słuszna uwaga. Odczytał jeszcze 

raz treść wniosku „W ciągu 14 dni od dnia posiedzenia komisji lub sesji Rady Gminy zamieścić 
w Biuletynie Informacji Publicznej protokoły z odbytych posiedzeń. Dodatkowo do protokołu  
z sesji dołączyć plik audio”.  

 Pierwszy protokół, który ma się ukazać w BIP, to będzie z posiedzenia tej sesji.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” 
14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 0. Wniosek został podjęty jednomyślnie. 

 
 
Ad. pkt 5. Zapytania sołtysów: - nie było. 
 
 
Ad. pkt 6. Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za 2011 rok radnych przedstawił Zastępca 

Przewodniczącego Rady Gminy Wacław Mroczek. 
 Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 Sekretarz Gminy Jan Sadowski poinformował, że zobligowanych pracowników do składania 

oświadczeń majątkowych Urzędu Gminy Gardeja jest 19 pracowników. 17 pracowników złożyło 
oświadczenia w terminie do dnia 30 kwietnia, dwóch pracowników złożyło po terminie  
20 września 2012 roku. Korekty do oświadczeń złożyła na dzień dzisiejszy 1 osoba, jeszcze 3 
osoby nie złożyły tych korekt. Myślę, że w najbliższym czasie te korekty będą i zostaną 
przesłane do urzędów skarbowych. Oświadczenia wszystkich pracowników zostały 
opublikowane w BIP.  

 
 
Ad. pkt 7. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gardeja w roku szkolnym 2011/2012 

przedstawił Pełnomocnik ds. Oświaty Stanisław Olszewski. 
 Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 Głos zabrał radny Mirosław Kowalczyk  przypomniał, że 14 maja Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła kontrolę kosztów zakupu opału w placówkach szkolnych za 2010 i 2012 rok. 
Kontrola dotyczyła szkół: Trumieje, Wandowo i Gardeja, sformułowano trzy wnioski:  
1. Zmienić sposób zakupu drewna opałowego z formy „z wolnej ręki” na formę 

przetargową. 
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2. Przed zakupem drewna dyrektorzy szkół powinni zbadać lokalny rynek drewna 
opałowego i dokonać zakupu uwzględniając rodzaj i cenę drewna opałowego. 

3. Dyrektorzy powinni zwracać szczególną uwagę na zapis w fakturze – właściwa 
jednostka miary i rodzaj zakupywanego drewna, to pozwoli na zmierzenie drewna przy 
odbiorze i stwierdzenie, czy kupowane drewno jest niskoenergetyczne czy 
wysokoenergetyczne, czyli jednym słowem czy jest sezonowane czy nie. 

Radny poprosił dyrektora Zespołu Szkół w Gardei o ustosunkowanie się do tych wniosków. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że rozmawiamy teraz nad sprawozdaniem i do tego pytania 
wrócimy w późniejszym terminie, bo to pytanie wytrąca nas trochę z rytmu. 

 
 Radny Mirosław Kowalczyk wyjaśnił, że jesteśmy teraz przy temacie szkół a kolejna sesja 

dotycząca szkół nie wiadomo kiedy będzie. 
 

Przewodniczący Rady powiedział, że dyrektorzy szkół zostaną jeszcze na sesji i do tego 
pytania wrócimy w innym punkcie.  
 
Radna Lucyna Deja – Kowalska powiedziała, że nasuwa jej się taka myśl, że prosiłoby się 
aż o wizualizację tego co Pan Stanisław mówił, bo cyferki nie zapadają w głowę tak bardzo 
jak obraz. Zasugerowała Panu Wójtowi i Pani Skarbnik, że może czas pomyśleć  
o jakimś rzutniku, laptopie i wtedy zdjęcie szkoły, uśmiechniętej Pani dyrektor, 
zadowolonego grona, wynik egzaminu, skupiłoby większą uwagę. 

  
 Przewodniczący Rady Gminy przed przystąpieniem do pkt 8 porządku obrad ogłosił  

10 minutową przerwę.  
 Na obrady sesji przybył radny Stanisław Chejnowski.  
 
 
Ad. pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał po przerwie przedstawił osiem projektów uchwał: 

 
1) w sprawie uchwalenia „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAK TYKI  

i ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII”  
na 2013 rok, który w wyniku głosowania: (w głosowaniu brało udział 15 radnych),  
15 głosów „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XIX / 107 / 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

2) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”, który w wyniku 
głosowania: (w głosowaniu brało udział 15 radnych), 15 głosów „za”,0 głosów „przeciw” 
i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XIX / 108 / 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
 

3) o zmianie Uchwały Nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 lutego 
2010 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gardeja, który w wyniku 
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głosowania: (w głosowaniu brało udział 15 radnych), 15 głosów „za”,0 głosów „przeciw” 
i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XIX/ 109 / 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
 

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku, który w wyniku głosowania: (w głosowaniu brało udział 15 radnych),  
15 głosów „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XIX / 110 / 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
i zwolnień w tym podatku, który w wyniku głosowania: (w głosowaniu brało udział 15 
radnych), 15 głosów „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty 
jako  

 
UCHWAŁA Nr XIX / 111 / 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 

6) w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, który w wyniku głosowania: (w głosowaniu brało udział 15 
radnych), 15 głosów „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty 
jako  

 
UCHWAŁA Nr XIX / 112 / 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
 
7) o zmianie uchwały Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2011 

roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, który w 
wyniku głosowania: (w głosowaniu brało udział 15 radnych), 14 głosów „za”,0 głosów 
„przeciw” i 1 głos „wstrzymał się” (radny J. Woliński) został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XIX / 113 / 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 

8) o zmianie uchwały Nr XII / 67 / 2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2011 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2012 rok, który w wyniku głosowania:  
(w głosowaniu brało udział 15 radnych), 13 głosów „za”,0 głosów „przeciw” i 2 głosy 
„wstrzymał się”, (radni: J. Woliński i W. Mańkowski) został przyjęty jako  
 

UCHWAŁA Nr XIX / 114/ 2012 
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Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

 
Ad. pkt 9. Uwag do protokołu z poprzedniej sesji (Sesja Nr XVIII z dnia 26 września 2012 r. ) nie 

wniesiono i przyjęto go w przedstawionym brzmieniu, w głosowaniu brało udział 15 radnych,  
15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się”. 
 
 

Ad. pkt 10. Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych: 
 
Na interpelację radnego Łukasza Chmielewskiego odpowiedzi udzielił inspektor ds. ochrony 
środowiska Jerzy Rutkowski (1:27:25). 
Na interpelację radnego Roberta Pipczyńskiego odpowiedzi udzielił Sekretarz Jan Sadowski 
(1:28:43).  
 
 

Ad. pkt 11. Zapytań sołtysów nie było. 
 
 
Ad. pkt 12. Zapytania i wolne wnioski: 
 
 Przewodniczący Rady poprosił Pana Zbigniewa Guzmana dyrektora Zespołu Szkół w Gardei  

o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego Mirosława Kowalczyka. 
  
 Dyrektor ZS Zbigniew Guzman udzielił odpowiedzi radnemu ( 1:45:25). 
  
 Radny Łukasz Chmielewski zapytał Pana Dyrektora w jaki sposób stwierdził jaka jest 

wilgotność drewna i w jakiej cenie zostało to drewno zakupione za metr przestrzenny? 
 
 Dyrektor ZS Zbigniew Guzman udzielił odpowiedzi radnemu ( 1:48:21). 
  
 Radny Łukasz Chmielewski doradził, że jeżeli w specyfikacji jest napisane, że drewno jest 

sezonowane to należy to sprawdzić przyrządami od wilgotności, a nie oceniać na oko. Jeśli jest 
to podstawowy element, który decyduje, że ta oferta na to drewno jest korzystna, jeżeli to była 
najniższa cena na rynku to ten element w ogóle jest nieistotny.  

 
 Dyrektor ZS Zbigniew Guzman odpowiedział, że chętnie dla samej swojej ciekawości zaprosi 

kogoś z przyrządami i będzie wiedział, i będzie bogatszy o tę wiedzę.  
 
 Radny Waldemar Mańkowski zapytał Pana Wójta o sytuację przekazania ośrodka „Kamień”, 

jak to będzie wyglądało i czy są jakieś propozycje? (1:50:24). 
 
 Wójt Kazimierz Kwiatkowski  udzielił odpowiedzi radnemu Mańkowskiemu (1:50:46). 
 
 Radny Waldemar Mańkowski zapytał Pana Wójta czy zostało już coś podjęte, czy jest jakaś 

myśl w sprawie wniosków dyrektorów szkół, które zostały przedstawione na ostatniej komisji? 
(1:53:02). 

  
 Wójt Kazimierz Kwiatkowski  odpowiedział, że te propozycje są analizowane i wnioski, które 

zostaną wypracowane zostaną przedstawione Wysokiej Radzie (1:53:35). 
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 Głos zabrał radny Zbigniew Duszyński podziękował Panu Wójtowi w imieniu swoim  
i mieszkańców Czarnego Dolnego za modernizację odcinka drogi wojewódzkiej w centrum 
Czarnego.  

 Następnie radny zgłosił kilka zapytań do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej: 
 - w sprawie podwyżki wody i ścieków, z prośbą o branie pod uwagę przy planowaniu podwyżki 

rzeczywistych wyliczeń GUS stopy inflacji, 
 - dotyczących zarządzania firmą, 
 Radny poradził Panu Kierownikowi aby brał przykład z dyrektorów szkół, gdzie od trzech lat nie 

wzrosły nakłady na tzw. rzeczówkę.  
 - w sprawie dotacji dla ZGK 
 - w sprawie nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. ( 1:53:55). 
 
 Przed oddaniem głosu Kierownikowi ZGK Przewodniczący Rady Gminy odczytał dwa pisma od 

ZGK, aby Pan Kierownik mógł się do nich ustosunkować (1:58:44): 
1. Znak: ZGK – 7021.210.2012 z dnia 26 września 2012 roku informacja o awarii sprzętu 

do wywozu odpadów stałych i braku finansów na wyremontowanie. W związku z tym 
zakład nie jest w stanie wykonywać świadczonych usług.  

2. Znak: ZGK – 7021.221.2012 z dnia 16 października 2012 roku wniosek o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 
 Głos zabrał radny Łukasz Chmielewski zapytał Pana Kierownika ZGK w jaki sposób przebiega 

reklamacja u ludzi, którzy mają wykupiony wywóz śmieci 2 czy 4 razy w miesiącu,  
a wywieziony tylko raz?  

 
 Kierownik ZGK Piotr Bartosiak  udzielił wyjaśnień ( 2:01:39). 
 
 Radny Zbigniew Duszyński powiedział, że przyjmuje argumenty Kierownika. Dodał, że radni 

słyszeli na komisji, iż z Pana ust nie padło to 600 000 zł, ale padło z ust osoby ważniejszej – Pani 
Skarbnik, która poinformowała, że jeżeli nie będzie podwyżki to ZGK będzie domagał się 
dotacji w wysokości 600 000 zł.(2:08:50). 

 
 Skarbnik Iwona Skrajda  wyjaśniła, iż wszyscy kierownicy jednostek składają założenia do 

budżetu. Z założeń do budżetu Pana Kierownika wynika, żeby zakład wyszedł na zero, czyli 
koszty i przychody potrzeba 625 000 zł. Jeżeli chodzi o przeliczenie tej podwyżki, to dla zakładu 
byłaby to kwestia 50 000 zł w takim układzie jakby była podwyżka (2:09:45). 

 
 Kierownik ZGK Piotr Bartosiak  dodał, iż w poprzednich latach to była kwestia 800 000 zł.  

i jest to takie założenie, które musimy kalkulować na podstawie cen (2:10:31). 
 
 Przewodniczący Rady podziękował Panu Kierownikowi i poprosił o ustosunkowanie się do 

pisma dot. wywozu śmieci. 
 
 Kierownik ZGK Piotr Bartosiak odniósł się do pisma (2:10:51) 
  
 Głos zabrała Pani Bożena Rybus radna Powiatowa odniosła się do zebrania w sprawie 

konsultacji, które zdecydowanie późno zostało ogłoszone i jeszcze w dzień, w którym był mecz 
Polska – Anglia. Radna uważa, że nastąpił błąd zaniechania, bo o tym, że okręgi 
jednomandatowe muszą być wprowadzone wiadomo było od dawna. To należało zrobić 
wcześniej niż na ostatnią minutę i jeżeli ktoś popełnił ten błąd to powinien powiedzieć 
przepraszam, a nie upierać się przy tym, że mieszkańców przychodzi mało.  

 Radna podziękowała Panu Wójtowi za chodnik przy drodze krajowej nr 55 ( 2:14:19). 
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 Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Wójta, czy ulży niedoli rolników i przygotuje 
projekt uchwały odnośnie obniżenia stawki podatku rolnego?(2:16:45). 

 
 Wójt Kazimierz Kwiatkowski  omówił kwestie związane z obniżeniem podatku rolnego, ale  

o szczegółach poinformuje w innym terminie (2:17:29). 
  
 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że trudno, iż w późniejszym terminie, bo musimy 

o tym rozmawiać. Następnie zadał pytanie Pani Skarbnik jaka stawka podatku rolnego została 
wpisana do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok? (2:20:17). 

 
 Skarbnik Iwona Skrajda  odpowiedziała, że prace trwają do końca cały czas, jeszcze jest 

analizowany budżet z każdej strony (2:20:59). 
 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział do Pani Skarbnik, że to i tak wyjdzie (2:21:23).  
  
 Skarbnik Iwona Skrajda poinformowała, że jest planowana kwota 72,00 zł za 1q. 
  
 Przewodniczący Rady Gminy wywołał temat ustawy śmieciowej i zadał Pani Skarbnik pytanie 

jakie stawki zostały zapisane w projekcje budżetu na 2013 odnośnie śmieci segregowanych  
i niesegregowanych, bo już wiadomo, że to będzie od mieszkańca? (2:21:43). 

 
 Skarbnik Iwona Skrajda  odpowiedziała, że w budżecie nie ma przyjętych żadnych stawek  

w kwocie, czy od osoby, czy od metra, jest tylko ustalone kwotowo (2:22:53). 
 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że kwota to jest iloczyn dwóch cyfr, czyli ilość 

mieszkańców i stawka. Poprosił o odpowiedź Pana Wójta (2:23:10). 
 
 Głos zabrała Asystent Wójta Małgorzata Kensicka opowiedziała o przebiegu prac zespołu 

powiatowego ds. ustawy śmieciowej (2:23:30). 
 
 Przewodniczący Rady Gminy wyraził opinię, że zabrakło tu konsultacji, które powinny być 

przeprowadzone już na wiosnę, aby zapytać mieszkańców jakiej oni oczekują formy rozliczenia 
za śmieci (2:26:46). 

 
 Radny Waldemar Mańkowski zgłosił prośbę o przestawienie znaku informacyjnego przy 

wyjeździe z Gardei za przystanek autobusowy (2:28:45). 
 
 Wójt Kazimierz Kwiatkowski  skomentował przebieg konsultacji w innych gminach. Następnie 

streścił współpracę gmin ze Stowarzyszeniem Eko - Inicjatywa na temat dostarczania informacji 
mieszkańcom o ustawie śmieciowej (2:29:20). 

 
 Radna Maria Sinkiewicz odniosła się do kwoty 12 zł za wywóz śmieci od osoby. 

Zaakcentowała, że w gminie jest mnóstwo ludzi, którzy żyją w biedzie, rodzin wielodzietnych  
i w jaki sposób od nich zostaną wyegzekwowane pieniądze? (2:33:05). 

  
 Asystent Wójta Małgorzata Kensicka udzieliła odpowiedzi radnej (2:33:30). 
 
 Zapis audio z Sesji Nr XIX Rady Gminy w Gardei stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.   
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Ad. pkt 13.  Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał zamknął sesję o godzinie 1755 słowami:  
„Zamykam XIX Sesję Rady Gminy”. 
 
 

Na tym protokół obrad Sesji Rady Gminy zakończono. 
 
 
PROTOKOŁOWAŁA         PRZEWODNICZĄCY 
               RADY     GMINY 
 
  Beata Caban                  Edward Cykał 


