
Protokół Nr XX / 2012 
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Gardei 

z dnia 12 listopada 2012 roku 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gardei. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 1530. 
 
 

Ad. pkt 1.  Otwarcia obrad sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Edward 
Cykał wypowiadając słowa „Otwieram XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy” oraz stwierdził 
prawomocność obrad. 

 
 Stan radnych Rady Gminy    -  15 
 Obecnych zgodnie z listą obecności   -  15 
  
  
 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. Radna Rady Powiatu - Bożena Rybus  
6. Sołtysi 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zgromadzonych na XX obradach sesji Rady Gminy  
w Gardei.  
Odczytał wniosek Wójta Gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego, który wpłynął do biura 
Rady w dniu 6 listopada 2012 roku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w sprawie 
podjęcia uchwał: 
1) o zmianie Uchwały Nr VII/37/2007 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 kwietnia 2007 roku  

w sprawie uchwalenie statutów jednostek pomocniczych Gminy, 
2) w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kwidzyńskiemu, 
3) w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kwidzyńskiemu. 
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

Ad. pkt 2. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał przedstawił porządek obrad, zapytał radnych czy 
mają uwagi do przedstawionego porządku obrad?  
  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad  
2. Przedstawienie porządku obrad 
3. Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie Uchwały Nr VII/37/2007 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 kwietnia 2007 roku, 
w sprawie uchwalenie statutów jednostek pomocniczych Gminy, 

2) w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kwidzyńskiemu, 
3) w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi  

4. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Głos zabrał radny Waldemar Mańkowski zaproponował, aby do porządku obrad dodać pkt 6 
zapytania i wolne wnioski. 
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Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał zapytał wnioskodawcę Pana Wójta, czy wyraża 
zgodę? 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  zaproponował, że jeżeli radni będą chcieli zgłaszać wolne 
wnioski, to po sesji nadzwyczajnej zostaniemy i porozmawiamy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał wyjaśnił, że nie może poddać wniosku pod 
głosowanie, bo nie otrzymał zgody Wójta.  
Następnie Przewodniczący wyjaśnił kwestię, czy sołtysi muszą być obecni na sesji 
nadzwyczajnej ( 0:02:33). 

 
 
Ad. pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał przedstawił trzy projekty uchwał: 

 
1) o zmianie Uchwały Nr VII/37/2007 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 kwietnia  

2007 roku w sprawie uchwalenie statutów jednostek pomocniczych Gminy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał poprosił Pana sekretarza o przedstawienie tego 
projektu uchwały. 
 
Sekretarz Jan Sadowski (0:03:53) poinformował, że zostały przeprowadzone konsultacje na 
zebraniach wiejskich z sołectwem Gardeja I, Gardeja II i Gardeja III, aby uporządkować pewne 
rzeczy i propozycje złożyliśmy takie jakie są zawarte w uchwale. Po konsultacjach wpłynął 
wniosek radnego Roberta Pipczyńskiego, aby ulica Złota pozostała tak jak była w sołectwie 
Gardeja I. Wniosek został uwzględniony. Są przygotowane propozycje jakie granice i jakie ulice 
obejmuje poszczególne sołectwo. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:07:10) zapytał, czy to nie będzie kolidowało  
z przeprowadzonymi konsultacjami, bo uchwałę mamy troszeczkę inną, bo ulica Złota jest 
włączona do sołectwa Gardeja I i sołectwa Gardeja III?  
 
Sekretarz Jan Sadowski (0:07:29) wyjaśnił, że konsultacje mogą być pozytywne i negatywne. 
Decydującą sprawą jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy i tutaj żadnego prawa nie łamiemy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał poprosił Pana sekretarza, aby wyjaśnił kwestie 
sołectwa Czarne Małe I i Czarne Małe II. 
 
Sekretarz Jan Sadowski ( 0:08:06) wyjaśnił, że nie jest najlepszą rzeczą jak są w jednej 
miejscowości dwa sołectwa. Zwrócono na to uwagę w Gdańsku – Krajowe Biuro Wyborcze.  
W sołectwach Czarne Małe I i Czarne Małe II została uporządkowana tylko numeracja. Sołectwo 
Czarne Małe I od nr 36 i Sołectwo Czarne Małe II od nr 1 do nr 35. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:09:15) powiedział, że chciał tylko uspokoić 
sołtysów, że nie ingerujemy w ich sołectwa. Następnie poprosił Pana Sekretarza, aby przekazał 
radnym o poprawce w pkt 5. 
 
Sekretarz Jan Sadowski ( 0:09:43) poprosił, aby dopisać w pkt 5 jeszcze jedną jedynkę i wtedy 
będzie ulica Złota numery nieparzyste od nr 11 do nr 31. Przeprosił za ten błąd.  
 
Głos zabrał radny Łukasz Chmielewski ( 0:10:18) zapytał, czy ta wersja, nad którą będziemy 
głosować, to jest ta wersja, która została przedstawiona na konsultacjach społecznych? Jeżeli jest 
to zmienione i część ulicy Złotej zostaje przy sołectwie Gardeja I, to radny w tym momencie się 
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nie zgadza, aby część Kwidzyńskiej, która była przy sołectwie Gardeja III została przydzielona 
do sołectwa Gardeja I, ponieważ jest to najbiedniejsze, najmniejsze sołectwo i w tym momencie 
zostanie okrojone.  
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (0:11:08) wyjaśnił, że w kwestii sołectwa Gardeja III nie będzie 
okrojenia, bo teren zostaje taki jaki był. Z tego co Pan Wójt wie, byli mieszkańcy z tego terenu,  
z ulicy Złotej, z pierwszych numerów i prosili, żeby pozostawić ich w tym sołectwie Gardeja I. 
To zostało uwzględnione i przedstawione radnym.  
 
Radny Łukasz Chmielewski (0:12:45) powiedział, że jego pytanie było, czy to jest inna wersja 
niż ludzie wypowiadali się na konsultacjach społecznych, czy się zgadzają na taką zmianę. 
Mieszkańcy z Gardei III mieli przedstawione pytanie, że część ulicy Złotej zostanie dopisana do 
sołectwa Gardeja III, a za to ta część ulicy Kwidzyńskiej, która jest obecnie w sołectwie Gardeja 
III zostanie oddana do sołectwa Gardeja I, jakby taka wymiana. Na coś takiego sołectwo się 
zgodziło. Mieliśmy wyliczone jak będzie to wyglądało przy odpisie na sołectwa, jakie to będą 
koszty i to były kosmetyczne zmiany. W tym momencie, jeżeli nie przejdzie ta część Złotej,  
a zostanie odpisana ulica Kwidzyńska, to odpis sołecki będzie dużo mniejszy na Gardeję III. 
Chodzi o to, że mieszkańcy nie zostali poinformowani, nie głosowali nad taką uchwałą na 
konsultacjach społecznych, na konsultacjach było coś innego konsultowane.  
 
Sekretarz Jan Sadowski ( 0:13:47) poinformował, że każdy może wnosić uwagi, tak jak Pan 
radny wnosi i te dyskusje mogą się toczyć w nieskończoność, bo jeżeli cokolwiek się zmieni, to 
każdy może swoje uwagi do tego wnieść, a państwo radni podejmujecie decyzję. W Kodeksie 
Wyborczym jest, że po uchwaleniu przez Radę okręgów można w ciągu 5 dni złożyć swoje 
uwagi. Jeżeli chodzi o odpis funduszu sołeckiego to są kosmetyczne zmiany, wychodziło 54, 250 
i 300 zł, takie były różnice, ale nikt nie stracił, bo wszystkie środki zostają w tej miejscowości,  
w tej gminie.  
 
Radna Maria Sinkiewicz (0:15:25) powiedziała, że nie wie o co tutaj chodzi, bo radny spytał 
czy wniosek, który był na konsultacjach jest teraz tutaj zapisany w tej uchwale. Nie wiem, czy 
my jesteśmy teraz zgodni z tym co było na konsultacjach, czy całkiem coś nowego. Nie wiem 
gdzie leżą te ulice i nie wiem jak mam głosować.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał ( 0:15:49) wyjaśnił, że pytanie dotyczyło innej 
kwestii, czy cała ulica Złota miała przejść do sołectwa Gardei III i tak właśnie głosowali ci 
mieszkańcy. Teraz przy złożonym wniosku przez radnego Pipczyńskiego Pan sekretarz 
przygotował drugą wersję taką jak państwo macie tutaj przed sobą.  
 
Radny Robert Pipczyński (0:16:27) oznajmił, że na konsultacjach wśród pytań do 
mieszkańców Gardei III było – czy jesteś za tym, żeby cała ulica Złota była w sołectwie Gardeja 
III. Przy tak zadanym pytaniu ludzie wybrali, ponieważ większość mieszka przy Złotej, aby cała 
Złota, była w Gardei III. Nie było takiego pytania, czy część ma należeć do sołectwa Gardei I,  
a część do Gardei III.   
 
Radny Łukasz Chmielewski (0:17:15) powiedział, że jak dobrze pamięta, to na konsultacjach 
było przedstawione pytanie – czy zgadzasz się, żeby ulica Złota przeszła do Gardei III. Również 
było drugie pytanie, - czy zgadzasz się, by część ulicy Kwidzyńskiej nie była już w sołectwie 
Gardeja III, tylko w sołectwie Gardeja I i tak ludzie się zgodzili. Mieszkańcy Gardei III na 
konsultacjach zgodzili się na oddanie tej ulicy Kwidzyńskiej, ponieważ wiedzieli, że zostanie to 
zrekompensowane jakby dojściem Złotej. W tym momencie jest tak, że Gardeja III oddaje 
numery z ulicy Kwidzyńskiej i nie dostaje nic. Na konsultacjach tylko dlatego ludzie się 
zgodzili, bo wiedzieli, że coś za coś. Zgodzili się na to, że trzeba uporządkować pewne rzeczy, 
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żeby było ulicami. W tym momencie, co innego było przedstawione społeczeństwu do 
skonsultowania, a co innego głosujemy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:18:10) powiedział, że według niego 
mieszkańcy nie zostali dobrze doinformowani, co do skutków finansowych. Np. Sołectwo 
Gardeja I wysypuje tłuczeń, aż do krzyżówki, rocznie jakieś trzy wywrotki ( 3 łódki). Jeżeli tę 
ulicę przejmie sołectwo Gardeja III, to będzie trzeba zapłacić za poprawienie drogi. Nie 
wszystko zostało tym mieszkańcom do końca wyjaśnione, cieszyli się z tego, że będą mieli być 
może większy odpis.  
 
Radny Mirosław Kowalczyk ( 0:19:08) podkreślił, że dysponentem jest ktoś inny, nawet gdy to 
są niewielkie kwoty, nie dysponuje tymi pieniędzmi sołectwo Gardeja III. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:19:15) zaakcentował, że sołectwo Gardeja III 
musi przejąć zadanie zakupu trzech wywrotek tłucznia, które kosztują po 2 500zł.  
 
Radny Łukasz Chmielewski (0:19:34) podkreślił, że sołectwo Gardeja III jest najbiedniejszym 
sołectwem i dla sołectwa, które ma odpis 2 000 zł, 200 zł tj. 10% rocznego budżetu.  
Radny zapytał jak obecny projekt uchwały wpłynie na odpis dla sołectwa Gardeja III, bo teraz 
odejdzie część ulicy Kwidzyńskiej? 
 
Radna Rady Powiatu Pani Bożena Rybus poprosiła o zabranie głosu.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:20:25) wyjaśnił, że to jest sesja 
nadzwyczajna, musi się kierować porządkiem obrad przygotowanym przez Pana Wójta i nie 
może dopuszczać mieszkańców do dyskusji nad projektem uchwały.  
Przewodniczący podkreślił, że problemy zaczną się wtedy gdy przyjdzie nowy sołtys  
z nakazem, albo jak będzie wisiało zaproszenie na zebranie wiejskie, wtedy dopiero zacznie się 
problem. 
 
Radny Mirosław Kowalczyk (0:21:58) zaznaczył, że większość radnych nie wie o czym 
mówimy, nie każdy radny wie po nazwisku gdzie kto mieszka w Gardei. Na tym polega 
problem, że nie zostało to przedyskutowane na komisjach i teraz 4 godziny będzie dyskutowane, 
kto gdzie mieszka i ile stracił.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:22:25) byłby za tym aby skończyć tą 
rozmowę. Został złożony wniosek mieszkańców, jeszcze sołectwa Gardeja I. Wniosek jest 
uzasadniony, sekretarz się do niego przychylił i przygotował projekt uchwały. Powinniśmy to 
przegłosować. Przewodniczący uspokoił radnego Chmielewskiego, że odpis sołectwa Gardeja III 
i tak się zwiększy, bo część ulicy Piastowskiej przejdzie do sołectwa Gardei III.  
 
Sekretarz Jan Sadowski ( 0:23:34) odpowiedział, że ulica Kwidzyńska od nr 50 -35 wychodzi 
łącznie 3 316 zł z tego 8% tj. 260 zł, taka jest różnica. Tu są minimalne drobne różnice, które 
wynikną, ale to nie jest aż tak istotne, że jedno sołectwo starci, a drugie zyska. Przedstawiony 
został pewien projekt na konsultacjach społecznych, to tego projektu każdy może wnieść uwagi  
i mogą być uwzględnione przez państwa lub nie. Złożyłem propozycje na wniosek Pana radnego 
i mieszkańców, którzy byli cały czas w Gardei I, a państwo macie dokonać wyboru.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:25:40) zapytał jaka będzie różnica (kwota) po 
przyłączeniu budynków z ulicy Piastowskiej do sołectwa Gardeja III.  
 
Sekretarz Jan Sadowski odpowiedział, że będzie to kwota 120 zł. 
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Radny Robert Pipczyński ( 0:26:10) zgłosił wniosek formalny o 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:26:49) zapytał, czy radni wyrażają zgodę, 
radni wyrazili zgodę i Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie radny Łukasz Chmielewski (0:26:25) zgłosił wniosek, aby ulica Kwidzyńska 
została po staremu, czyli tak jak było, że ta część Gardei z wyższymi numerami była w Gardei 
III, a niższe w Gardei I.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:26:49) powiedział, że poprosił sołtysa  
z Gardei I, aby zasięgnął opinii mieszkańców z ulicy Kwidzyńskiej i Złotej i szkoda, że dziś go 
tu nie ma. Były sprzeciwy mieszkańców co do ulicy Złotej, że nie chcą być przyłączeni do 
sołectwa Gardeja III, ale mieszkańcy ulicy Kwidzyńskiej wręcz odwrotnie chcą przynależeć do 
sołectwa Gardei I. Oczywiście wniosek poddam pod głosowanie, ale żeby tu nie zaszkodzić tym 
mieszkańcom jeszcze bardziej, bo być może chcą być w bogatszym sołectwie.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Łukasza Chmielewskiego, aby ulica 
Kwidzyńska i Złota zostały po staremu. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” 5 głosów, „przeciw” 1 głos i „wstrzymał się”  
5 głosów. W związku z powyższym głosowaniem radni podjęli wniosek.  
 
Przewodniczący poprosił Pana Sekretarza o naniesienie poprawek do projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały z naniesionymi poprawkami i poddał go 
pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 14 głosów „za”,0 głosów „przeciw”  
i 1 głos „wstrzymał się” (radna Lucyna Deja-Kowalska) został przyjęty jako  
 

UCHWAŁA Nr XX / 115 / 2012 
 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu. 
Skarbnik Iwona Skrajda  (0:38:33) omówiła projekt uchwały – pierwsza uchwała dotyczy 
18 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe. W roku 2012 udzielaliśmy 
takiej samej pomocy, na to samo zadanie i w tej samej kwocie 18 000 zł, na działalność 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie. Cały czas 
uczestniczymy w działaniu tego ośrodka, tylko od tego roku 2012 w innej formie, poprzez 
pomoc dla Powiatu Kwidzyńskiego. Skorzystałam z okazji, że jest sesja nadzwyczajna przed 
terminem złożenia projektu budżetu na rok 2013, dlatego że sporządzając projekt budżetu, w 
którym zakładamy, że chcemy udzielić komuś pomocy finansowej, najpierw musimy mieć 
podjętą taką uchwałę. Na takim stanowisku stoi Regionalna Izba Obrachunkowa.  
Drugi projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu  
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół 
Gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład którego wchodzą: Gimnazjum dla dorosłych oraz 
Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Jest to rzecz nowa, po raz pierwszy 
będziemy uczestniczyć w kosztach działania tego gimnazjum. Wszystkie gminy udzielają 
pomocy finansowej. Z terenu naszej gminy bardzo dużo osób uczęszcza do tego gimnazjum. 
Koszty są wyliczone przez pracowników Powiatu Kwidzyńskiego i koszt za rok wynosi 
26 631,00 zł.  
 
Radny Waldemar Mańkowski (0:41:53) zapytał na jakiej podstawie jest to wyliczone? 
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Skarbnik Iwona Skrajda  (0:42:30) wyjaśniła, że jest to wyliczone na podstawie ilości osób 
edukujących się w tej szkole i jest to związane z subwencją oświatową. 
Radny Zbigniew Duszyński (0:43:55) zapytał, czy wysokość subwencji jest taka sama jak na 
ucznia naszego gimnazjum?  
 
Skarbnik Iwona Skrajda  (0:44:42) odpowiedziała, że tak jak było dla nas wyliczone, tak jest 
oddawane w takiej samej wysokości. 
 
Radny Mirosław Kowalczyk (0:44:58) zapytał, czy równie chętnie Kwidzyn oddaje nam 
pieniądze jak dzieci wracają w trakcie roku do naszej gminy? 
 
Skarbnik Iwona Skrajda  (0:45:13) wyjaśniła, że będziemy to kontrolować i sprawdzać w 
trakcie roku szkolnego. Jeżeli będą dzieci wracać w kolejnym roku będzie to korygowane, jest 
Pan Stanisław i na pewno będzie tego pilnował. 
 
Głos zabrał Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (0:45:33) podkreślił, że akurat nasza gmina ma 
najwięcej dzieci z powiatu kwidzyńskiego w tym gimnazjum.  
 
Radny Jerzy Woliński (0:47:23) podzielił się spostrzeżeniem, że dzieci, które jeżdżą do 
Kwidzyna na praktyki nie mają drogi powrotnej, bo są likwidowane autobusy popołudniowe,  
a praktyki mają do godz. 18-stej. Radny poprosił, aby zwrócić na to uwagę, żeby mogły jakoś 
funkcjonować i wrócić bezpiecznie do domu. 
 
Radna Maria Sinkiewicz (0:48:04) zapytała o dzieci, które uczęszczają do szkoły  
w Grudziądzu, czy za nie będziemy też zwracać pieniążki? Drugie pytanie czy 18 000 zł na 
dzieci niepełnosprawne, czy to jest dla ośrodka w Górkach? 
 
Skarbnik Iwona Skrajda  (0:48:32) odpowiedziała, że 18 000 zł jest przekazane dla 
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie na ulicy 
Kołłątaja 4. Natomiast, jeżeli chodzi o Grudziądz nie wpłynęła do nas taka prośba od powiatu 
grudziądzkiego, więc na razie nie mamy tego problemu. 
 
Radni nie zgłaszali więcej zapytań i Przewodniczący przeszedł do głosowania projektu uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”,0 głosów „przeciw”  
i 0 głosów„wstrzymał się” został przyjęty jako  
 

UCHWAŁA Nr XX / 116 / 2012 
 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,  

który w wyniku głosowania: (w głosowaniu udział wzięło 15 radnych), 15 głosów „za”, 
0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XX / 117 / 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 

Ad. pkt 4. Uwag do protokołu z poprzedniej sesji (Sesja Nr XIX z dnia 30 października 2012 r. ) nie 
wniesiono i przyjęto go w przedstawionym brzmieniu, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych,  
15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się”. 
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 Zapis audio z Sesji Nr XX Rady Gminy w Gardei stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu.  

 
 
Ad. pkt 5.  Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał zamknął sesję o godzinie 1630 słowami:  

„Zamykam XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy”. 
 
 
 

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


