
Protokół Nr XXII / 2012 
z Sesji Rady Gminy w Gardei 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 
 

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gardei. 
Sesję rozpoczęto o godzinie 1100. 
 
 

Ad. pkt 1.  Otwarcia obrad Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Edward 
Cykał wypowiadając słowa „otwieram XXII Sesję Rady Gminy”. 

 Przywitał wszystkich przybyłych gości. Poinformował, że zaprosił na sesję zespół „CON 
GRAZIA”, aby uświetnił czas przed obradami.  

 Przewodniczący zaprosił na scenę zespół pod kierownictwem Jerzego Kazimierkiewicza.  
 (0:01:00) Występ Zespołu „CON GRAZIA”. 
 (0:18:20) Przewodniczący Rady Gminy podziękował zespołowi za występ, na sali rozległy się 

oklaski i wręczył wraz z Zastępcą drobne upominki.  
 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad. 
 
 Stan radnych Radny 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. Radca Prawny – Karol Sadowski 
6. Inspektor ds. ochrony środowiska – Jerzy Rutkowski 
8. Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – Ryszard Ostrowski 
9. Radna Rady Powiatu – Bożena Rybus 
10. Dyrektor Przedszkola w Gardei - Bogumiła Lubera 
11. Dyrektor Gimnazjum w Wandowie – Maria Krzywdzińska   
12. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Bogumiła Plewka 
13. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Piotr Bartosiak 
14. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei – Emilian Jaworowicz  
15. Redaktor Dziennika Bałtyckiego – Ryszard Bartosiak 
16. Sołtysi 
17. 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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Ad. pkt 2. Przewodniczącego Rady Gminy Edward Cykał przedstawił porządek obrad, zapytał, czy są 
jakieś propozycje zmian do porządku obrad? Brak uwag i wniosków. 

 
1. Otwarcie sesji 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. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za II półrocze 2012 
7. Odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Gardeja 
8. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok 
9. Odczytanie opinii Komisji stałych, w tym opinii Komisji Planowania, Budżetu  

i Finansów oraz wniosków radnych 
10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot. projektu uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja na lata 2013-2024  
oraz projektu uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2013 rok. 

11. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku i wniosków radnych 

12. Dyskusja 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok. 
15. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 
2) w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu, 
3) w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze, ich granic i numerów na terenie gminy 

Gardeja, 
4) w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Kwidzyńskiego nieruchomości 

gruntowych położonych na terenie gminy Gardeja, 
5) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego  

na 2013 rok, 
6) 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, 
7) 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, 
8) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gardei na 2013 rok, 
9) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok. 

 
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych 
18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów  
19. Zapytania i wolne wnioski 
20. Zamknięcie obrad sesji. 
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Ad. pkt 3. (0:22:35) Wójt Gminy Kazimierz Kwiatkowski przedstawił sprawozdanie Wójta z działalności  
w okresie między sesjami. 

 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał otworzył dyskusję nad przedstawionym 
sprawozdaniem.  

 Brak pytań i uwag. 
 
 
Ad. pkt 4. Interpelacje i wnioski Radnych: 
 
 Radny Łukasz Chmielewski (0:31:00) zgłosił interpelację związaną z ustawą o zachowaniu 

porządku i czystości w gminie, by Urząd Gminy przygotował szkolenie na zebrania wiejskie dla 
ludności - na czym polega segregacja. 

 
 Radny Waldemar Mańkowski (0:31:46) zgłosił interpelację w sprawie wystosowania wniosku 

do Rejonu Dróg Powiatowych w Kwidzynie o założenie barierek bezpieczeństwa w Wandowie.  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:32:43) zapytał, czy Pan Wójt podjął jakieś 

działania, aby skutki bezrobocia dla naszych mieszkańców były mniej odczuwalne?  
 Drugie pytanie – jakie są koszty remontu Urzędu Gminy. Trzecie pytanie dotyczyło ośrodka 

„Kamień” – jakie są plany, co do zagospodarowania tej nieruchomości? 
 
 
Ad. pkt 5. Zapytania sołtysów: nie było.  
 
 
Ad. pkt 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za II półrocze 2012 przedstawił Zastępca 

Przewodniczącego Rady Gminy Wacław Mroczek (0:33:50). 
 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
 

Ad. pkt 7. Skarbnik Gminy Pani Iwona Skrajda odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Gardeja (0:39:47). 

 
 

Ad. pkt 8. Skarbnik Gminy Pani Iwona Skrajda odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Gardeja na 2013 rok (0:48:19). 

 
 
Ad. pkt 9. Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Maria Sinkiewicz odczytał opinię 

Komisji stałych, w tym opinii Komisji Planowania, Budżetu i Finansów oraz wniosków radnych  
(1:18:30). Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 
 
Ad. pkt 10. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Wacław Mroczek odczytał Uchwałę  

Nr 243/g223/F/III/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 
13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Gardeja na lata 2013 – 2024 (1:24:14). Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. Następnie Zastępca oczytał Uchwałę Nr 242/g223/III/P/12 składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o 
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projekcie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania 
deficytu budżetu (1:31:14). Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
 
Ad. pkt 11. Wójt Kazimierz Kwiatkowski odczytał stanowisko Wójta w sprawie opinii Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i wniosków radnych (1:37:30). Stanowisko 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
 Wójt dodał, że środki zaplanowane dla gminy zabezpieczają jej funkcjonowanie. Poinformował, 

że zapotrzebowania złożone przez dyrekcję szkół zostały w 100% ujęte w budżecie i wzrosły  
w stosunku do 2012 roku. Zostały uwzględnione również remonty dachów w dwóch szkołach,  
w Czarnem Dolnem i w Zespole Szkół w Gardei. Wójt podkreślił, że w zależności od potrzeb 
będą występować do Wysokiej Rady o dodatkowe środki. Zaakcentował dodatkowe obciążenia, 
które wprowadziła na gminę ustawa śmieciowa. 

 
 
Ad. pkt 12. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał otworzył dyskusję nad przedstawionymi projektami 

uchwał (0:41:13). 
 
 Głos zabrał radny Waldemar Mańkowski (1:41:30) zapytał o odpis na rzecz Izb Rolniczych  

w kwocie 44 100 zł , skąd taka suma i dlaczego dajemy ten odpis? 
 Drugie pytanie radnego dotyczyło działu 852 opieka społeczna, czy został uwzględniony wzrost 

bezrobocia w zasiłkach w naturze i zasiłkach stałych?  
 
 Skarbnik Gminy Iwona Skrajda  (1:42:29) wyjaśniła, że odpis na Izby Rolnicze jest 

obligatoryjny i stanowi 2% od zaplanowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.  
 Poinformowała, że wydatki w dziale opieka społeczna zostały zaplanowane w budżecie na 2013 

rok zgodnie ze złożonym projektem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 Pani Skarbnik poprosiła o uzupełnienie wypowiedzi Panią Bogumiłę Plewkę Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
 Kierownik GOPS Pani Bogumiła Plewka (1:44:05) wytłumaczyła, że zasiłki stałe są 

finansowane w całości z budżetu Wojewody. Wojewoda podał kwotę na poziomie roku 
ubiegłego z tym, że w trakcie roku budżetowego otrzymujemy całość bez względu na to,  
że pierwotna kwota była mniejsza. Według potrzeb sukcesywnie plan budżetu jest zmieniany. 
Zasiłki stałe dotyczą osób tylko z orzeczoną grupą inwalidzką i osób, które są w wieku 
poprodukcyjnym. Na tą formę pomocy zabezpiecza w całości Wojewoda. Natomiast, jeżeli 
chodzi o zasiłki i pomoc w naturze są to zadania własne i są finansowane z pieniędzy gminnych. 
Zasiłki własne finansowane z budżetu gminy zostały przyjęte do budżetu na rok 2013 na 
poziomie roku 2012, takie były rozmowy i wskazówki. Zapotrzebowanie do banku żywności 
zwiększyliśmy o 1000 osób w stosunku do 2012 roku, czyli 2500 osób. 

 
 Radna Maria Sinkiewicz (1:48:01) zapytała o program „Człowiek ma potencjał”, kto prowadzi 

szkolenia?, czy to jest narzucony projekt unijny?, czy korzystają z tego osoby, które są 
bezrobotne?, czy te pieniądze idą tylko na tych, którzy przeprowadzają szkolenia?, ile osób po 
takim szkoleniu znalazło pracę? 

 
 Kierownik GOPS Pani Bogumiła Plewka (1:48:48) wyjaśniła, że jeżeli chodzi o projekty 

unijne systemowe, to pomoc społeczna ma obowiązek do 2013 roku to przeprowadzać. Nie 
wszystkie jednostki to prowadzą, bo jest to uciążliwe w sensie doboru osób, które mogłyby 
skorzystać z tego projektu, ludzie nie chcą w tym uczestniczyć. Prowadzimy to już czwarty, czy 
piąty rok i zawsze jest około 10 osób. Uczestnicy korzystają z kursów typu wózki widłowe, kasy 
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fiskalne, wizaż i usługi opiekuńcze. Jeżeli chodzi o zatrudnienie tych osób przedstawię państwu 
dokładną analizę w sprawozdaniu za 2012 rok.  

 
 Radny Robert Pipczyński (1:53:10) poddał pod dyskusję inwestycję –„ opracowanie 

dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gardei”. W imieniu Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego złożył wniosek  
o zmianę nazwy tego zadania, bez zmiany kosztów. Radny uzasadnił wniosek. Propozycja 
zmiany nazwy zadania na „Aktualizacja programu gospodarki ściekowej oraz opracowanie 
projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei”.  

 
 Sekretarz Gminy Jan Sadowski (1:56:29) wyjaśnił, że projektant chcąc zrobić dokumentację 

rozpoczyna od analizy sytuacji jaka jest. Na pewno skorzysta z opracowania, które było  
w wykonane w 2000 roku, bez uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej nie rozpocznie 
projektu. Pan Sekretarz zasygnalizował, że do 2015 roku, że wszystkie ścieki z gminy muszą 
trafić na oczyszczalnię ścieków.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (1:58:54) powiedział, że wszystko się zgadza 

odnośnie skanalizowania naszej sieci, ale mogą to być szamba bezodpływowe, jak również 
oczyszczalnie przydomowe.  

 
 Radny Robert Pipczyński (2:00:22) powiedział, iż z wypowiedzi Pana Sekretarza zrozumiał,  

że nie ma przeszkód w zmianie nazwy tego zadania. Radny dodał, że gmina Gardeja może się 
pochwalić bardzo wysokim stopniem zwodociągowania i wysokim stopniem skanalizowania.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (2:01:28) powiedział, że w związku z tym,  
iż Pan Wójt nie widzi przeszkód w zmianie nazwy tego zadania na „Aktualizacja programu 
gospodarki ściekowej oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei”., 
poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radnego Roberta Pipczyńskiego. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” 0 i „wstrzymał 
się” 0. W związku z powyższym głosowaniem wniosek został podjęty jednomyślnie.  
 

 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (2:02:23) podsumował budżet na 2013 rok.  
 Budżet na 2013 rok w porównaniu z zeszłorocznym budżetem jest budżetem przemyślanym, 

tworzącym jedną całość. Zdaję sobie sprawę, iż może nie jest doskonały i być może nie spełnia 
on wszystkich oczekiwań, ale my radni, Wójt, Pani Skarbnik uszyliśmy taki płaszcz na ile 
starczyło nam materiału. Swoją wypowiedź podzieliłem na trzy zagadnienia: 

 - pierwszym tematem będą dochody gminy, rodziły one najmniej dyskusji wśród radnych, 
chociaż przy obecnym kryzysie gospodarczo – ekonomicznym i trudnej sytuacji na rynku pracy 
w naszym powiecie, a w szczególności w naszej gminie, mam obawę co do wykonania tych 
dochodów. Nie mniej plan, który przedstawił nam Wójt i Pani Skarbnik jest planem ambitnym  
i mam nadzieję, że zostanie on zrealizowany. 

 Drugim zagadnieniem będą wydatki związane z opieką społeczną, już tutaj ten temat 
poruszaliśmy. Nie są to pocieszające wieści dla mieszkańców, których trudna sytuacja 
materialna zmusiła do korzystania z tej formy pomocy. Mimo długiej dyskusji oraz 
podejmowania przez radnych wielu prób w znalezieniu dodatkowych środków, nie udało się 
zwiększyć pieniędzy na tą pomoc. Środki dla GOPS są zapisane w budżecie w takiej wysokości 
jak w ubiegłym roku.  
Trzecim tematem będą inwestycje, a właściwie to kredyty, które muszą być zaciągnięte na 
wykonanie tych inwestycji. Uważam, że nie jest żadną tragedią, gdy gmina musi zaciągać kredyt 
na wykonanie inwestycji, tym bardziej, że otrzymujemy dofinansowanie w postaci zwrotu 
kosztów poniesionych na realizację tych zadań, szkoda tylko, że nie w 100%. Przy 
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ograniczonych środkach własnych nie wszystko można wybudować za własne środki. Czasami 
trzeba wesprzeć się kredytem, tym bardziej, gdy część kwoty po wykonaniu zadania wraca do 
budżetu gminy. Myślę, że budżet na 2013 rok jest do zrealizowania i tutaj Panu Wójtowi, Pani 
Skarbnik życzę, aby ta realizacja się udała. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał zamknął dyskusję. 

 
 
Ad. pkt 13. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, w głosowaniu brało udział 
15 radnych, 15 głosów „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” projekt uchwały 
został przyjęty jako  
 

UCHWAŁA Nr XXII/ 127 / 2012 
 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

  
Ad. pkt 14. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok, w głosowaniu brało udział  
15 radnych, 15 głosów „za”,0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” projekt uchwały 
został przyjęty jako  
 

UCHWAŁA Nr XXII/ 128 / 2012 
 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 
 Wójt Kazimierz Kwiatkowski ( 2:14:44) podziękował za przyjęcie uchwał budżetowych. 
 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (2:15:08) podziękował radnym, Pani Skarbnik  

i Panu Wójtowi za miłą współpracę i ogłosił 10 minut przerwy.  
 
 
Ad. pkt 15. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał po przerwie przedstawił dziewięć projektów 

uchwał.  
 

1) w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

(2:18:08) Przewodniczący poinformował, że na komisjach były Radzie poddane trzy propozycje 
cen dotyczące selektywnej zbiórki odpadów; 7zł, 9zł i 12 zł. Dyskusja była długa i po długiej 
dyskusji, po przedstawionych argumentach doszliśmy do wniosku, że będzie to kwota 9 zł. Być 
może dla mieszkańców to nie jest kwota, która jest optymalną kwotą, ale nie mogliśmy zejść  
z tej kwoty poniżej, ponieważ groziłoby to niewykonaniem budżetu naszej gminy. Nie wiem czy 
ta stawka 9 zł będzie wystarczająca, czy pokryje wszystkie koszty związane z tą gospodarką, nikt 
tego nie wie. Zobaczymy po pół roku, to będzie taki czas, gdzie będziemy już wiedzieć jaka ta 
stawka jest realna.  
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie, w głosowaniu brało udział 15 radnych, 13 
głosów „za”,0 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymał się” projekt uchwały został przyjęty jako  
 

UCHWAŁA Nr XXII/ 129 / 2012 
 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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2) w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju 
sportu, 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 XXII/ 130 / 2012 

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

3) w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze, ich granic i numerów na terenie 
gminy Gardeja. 
 
(2:23:27) Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał zadał pytanie Panu Sekretarzowi,  
– co się stało, że tą uchwałę musimy podejmować po terminie dwumiesięcznym?  
 
(2:25:46) Sekretarz Jan Sadowski wyjaśnił, że była zwołana sesja nadzwyczajna w dniu  
18 listopada i nie wyszła, dlatego, że nie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego uchwały w sprawie granic sołectw.  
Poinformował, że data 28 grudnia nie powoduje żadnych sankcji w tym temacie.  
 
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie, w głosowaniu brało udział 15 radnych,  
15 głosów „za”,0 głosów  „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” projekt uchwały został 
przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XXII/ 131/ 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

4) w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Kwidzyńskiego 
nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Gardeja, 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 XXII/ 132/ 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 
5) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego  

na 2013 rok. 
 

(2:29:55) Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że był przeciwny tej uchwale na 
komisjach i zdania przez święta nie zmienił. Poprosił Pana Kierownik, aby na przyszłość była 
podana jakaś szersza kalkulacja do tych stawek.  

 
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie, w głosowaniu brało udział 15 radnych,  
14 głosów „za”, 1 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” , projekt uchwały został przyjęty 
jako  
 

UCHWAŁA Nr XXII/ 133 / 2012 
 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 



 

 

8 

8 

6) 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), 15 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XXII/ 125 / 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 

7) 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), 15 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XXII/ 135/ 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr18 do niniejszego protokołu. 
 

8) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gardei 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 XXII/ 136/ 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
 

9) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy 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 XXII/ 137/ 2012 

 
Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 
 

Ad. pkt 16. Uwag do protokołu z poprzedniej sesji (Sesja Nr XXI z dnia 28 listopada 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 17. Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych (2:38:40). 
 Sekretarz Gminy Jan Sadowski (0:56:43) uzupełnił wypowiedź Pana Wójta w kwestii 

zagospodarowania ośrodka „Kamień”. 
 
 
Ad. pkt 18. Zapytań sołtysów nie było. 
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Ad. pkt 19. Zapytania i wolne wnioski: 
 

Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (3:00:43) poinformował, że z dniem 1 stycznia 
2013 roku zostanie zlikwidowany z przyczyn ekonomicznych punkt pocztowy w Wandowie.  
Do Rady Gminy wpłynęło oficjalne pismo informujące o tej decyzji. 
 
Głos zabrał radny Waldemar Mańkowski (3:01:20) zadał pytanie Pani Asystent odnośnie 
wniosku skierowanego do komunikacji Kwidzyn. 
 
Asystent Wójta Pani Małgorzata Kensicka (3:01:30) udzieliła wyjaśnień dotyczących 
dodatkowych kursów autobusów w miejscowości Wracławek.  
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (3:03:33) poinformował o dzisiejszym spotkaniu z Panem 
Prezesem i Kierownikiem PKS, na którym padła propozycja, aby zaprosić ich na komisje Rady 
Gminy poprzedzające sesję styczniową.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (3:04:23) zapytał Kierownika ZGK dlaczego 
sprawa w sądzie dot. zwolnienia trzech pracowników doszła do ugody, skoro Pan Kierownik 
mówił, że decyzja, którą podjął jest słuszna, a jednak ZGK musi zapłacić trzymiesięczną 
odprawę tym pracownikom i ponieść jakieś koszty?  
 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei Piotr Bartosiak  (3:05:25) udzielił 
wyjaśnień w tej kwestii. 

 
 Radca Prawny Karol Sadowski (3:12:20) dodał, że pracownicy żądali odszkodowania  

w wysokości siedmiomiesięcznych pensji. Sąd do końca nie rozstrzygał czy merytoryczna  
i uzasadniona była decyzja kierownika. Nie można mówić o żadnej przegranej w tej sprawie. 
Gdyby sąd przywrócił te osoby do pracy, a chcielibyśmy dać wypowiedzenia, to poza tym,  
że musielibyśmy zapłacić trzymiesięczną pensję za to, że pozostawali przez rok bez pracy,  
to następnie byśmy musieli zapłacić im za okres wypowiedzenia i odprawę, więc to już by było 
ponad dwukrotnie więcej. Sprawa merytorycznie do końca nie została wyjaśniona.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (3:15:15) zapytał Pana Kierownika jaką kwotę 

zakład musi wypłacić pracownikom, jakie są koszty sądowe i czy kancelaria pobrała jakieś 
wynagrodzenie?  

 
 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei Piotr Bartosiak  (3:15:30) 

poinformował, że jest to kwota 26 000 zł. Koszty procesu zostały podzielone po połowie, zakład 
musi zapłacić około 600 zł i koszt kancelarii 3 000 zł – koszty km przejechanych przez 
mecenasów.  

 
 Radny Zbigniew Duszyński (3:16:28) zapytał Pana kierownika, czy wie ile trwał ten proceder 

nie wystawiania „kwitów” za drobne naprawy ? I drugie pytanie, gdzie było kierownictwo 
zakładu, które według radnego tolerowało taki stan rzeczy? 

 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei Piotr Bartosiak  (3:17:56) udzielił 
odpowiedzi na pytania radnego. 

 
 Radca Prawny Karol Sadowski (3:12:20) dodał, że tym osobom znany był sposób 

postępowania w sprawie zgłaszania awarii, usterek i wyjazdów do nich.  
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 Głos zabrała radna powiatowa Pani Bożena Rybus (3:20:42) zwróciła uwagę, że tych panów 
tutaj nie ma i nie mogą stanąć w swojej obronie. Sprawa nie została przegrana, również nie jest 
wygrana ,a koszty musi ponieść nasza gmina. Nie można mówić, że nic się nie wydarzyło, bo 
wydarzyło się i to bardzo dużo.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (3:22:13) powiedział, że radni nie chcą nikomu 

zamykać ust i jeżeli jakiś mieszkaniec chce przedstawić na sesji swój problem zawsze może to 
zrobić. Jeżeli ci panowie będą chcieli zabrać głos, to na pewno zostanie im udzielony.  

 
 Radni nie zgłaszali więcej zapytań. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (3:22:57) w imieniu radnych i swoim złożył 

życzenia na Nowy Rok. 
 
 Wójt Kazimierz Kwiatkowski  ( 3:23:15) przyłączył się do życzeń.  
 
 Zapis audio z Sesji Nr XXII Rady Gminy w Gardei stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu.   
 
 
 
Ad. pkt 20.  Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał ( 3:23:28) zamknął sesję o godzinie 1450 słowami: 

„Zamykam XXII Sesję Rady Gminy”. 
 
 
 
 

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

 
 


