
 Protokół Nr XXIII / 2013 
z Sesji Rady Gminy w Gardei 
z dnia 30 stycznia 2013 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 XXIII Sesję Rady Gminy”. 

  
 Przywitał wszystkich przybyłych gości, szczególnie nowo wybraną panią sołtys z Sołectwa 

Czarne Małe I panią Annę Kobrzyńską. 
 Następnie stwierdził prawomocność obrad: 
 
 Stan radnych Rady Gminy    -  15 
 Obecnych zgodnie z listą obecności   -  14 
 
 Nieobecny na Sesji Rady Gminy radny 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.  Inspektor ds. ochrony środowiska – Jerzy Rutkowski 
7. Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – Ryszard Ostrowski  
8. Pełnomocnik ds. oświaty – Stanisław Olszewski   
9.  Radna Rady Powiatu – Bożena Rybus  
10. Dyrektor Przedszkola w Gardei - Bogumiła Lubera  
11. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Bogumiła Plewka 
12. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Piotr Bartosiak 
13. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei – Emilian Jaworowicz   
14. Sołtysi 
15. 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. 
 
 

Ad. pkt 2. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał przedstawił porządek obrad, zapytał, czy są 
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 
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6. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury 
za 2012 rok 

7. Zatwierdzenie programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei na 2013 rok 
8. Podjęcie uchwał: 

 
1) w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Gardeja na lata 2012-2032”, 
2) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gardeja na rok 2013”. 
 

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. 

 
 
Ad. pkt 3. Wójt Gminy Kazimierz Kwiatkowski przedstawił sprawozdanie Wójta z działalności w okresie 

między sesjami. 
 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Wójt przywitał nową panią sołtys z Czarnego Małego panią Annę Kobrzyńską. Podziękował 
byłemu sołtysowi panu Sławomirowi Małkiewicz.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał otworzył dyskusję nad przedstawionym 
sprawozdaniem.  

 
 Głos zabrała radna Lucyna Deja-Kowalska (0:19:52) przypomniała, że radny Zbigniew 

Duszyński zgłaszał kiedyś wniosek o to, aby ktoś z Komisji Oświaty uczestniczył w zebraniach  
z dyrektorami. Kolejne zebranie, i kolejne nagłe i znowu nikt z komisji nie mógł wziąć udziału. 
Radna poprosiła aby do komisji docierały wiadomości o zebraniach. Wie, że dyrektorzy 
odczuwają taką potrzebę, żeby nie tylko z Wójtem oko w oko być.  

 
 Radny Zbigniew Duszyński (0:20:30) zapytał, czy Pan Wójt może zdradzić jakieś szczegóły ze 

spotkania w dniu 24 stycznia z przedstawicielami delegatury oświaty w Tczewie? 
 
 Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (0:21:09) poinformował, że zebranie z dyrektorami dotyczyło 

tematu, który był poruszany na komisjach, odnośnie przetargu, czy musiał się odbyć na to 
zadanie. Po feriach zimowych będzie zorganizowane kolejne spotkanie, jeżeli pani 
Przewodnicząca Komisji  ma propozycje tematów na spotkanie, to Pan Wójt zaprasza do siebie.  

 Spotkanie z delegaturą kuratorium oświaty dotyczyło czterech szkół na, które wpłynęły pisma do 
Kuratorium.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:26:00) zapytał, czy będzie realizowany przez 

dyrektorów szkół program unijny, bo nasi nauczyciele nie wygrali przetargu, czy z tą firmą 
będzie układać się współpraca, bo możemy pozyskać środki unijne w kwocie 150 000,00 zł?  

 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (0:21:09) poinformował, że zostało wystosowane pismo do tej 
firmy, że zadania, które będą realizowane nie będą mogły być realizowane w czasie 
wykonywania bieżącego programu w szkołach. Kolejny problem to rozwiezienie dzieci po 
zajęciach do domu z opiekunem. Najlepiej jakby ta firma się wycofała, to nasi nauczyciele 
robiliby na zasadach, które przedstawili.  
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Największa troska idzie w kierunku pozyskania pomocy naukowych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:29:17) podkreślił, że również ma taką 
nadzieje, że współpraca będzie przebiegała pomyślnie.  
 
Radny Waldemar Mańkowski (0:29:28) zapytał, czy jest jakiś program naprawczy dotarcia do 
mieszkańców, aby spełnili obowiązek złożenia deklaracji? 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (0:29:47) wyjaśnił drogę administracyjną w sprawie złożenia 
deklaracji. 
 
Radny Waldemar Mańkowski (0:30:28)  zapytał czy Pan Wójt jest w stanie wydłużyć termin 
np. do 15 lutego? 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (0:30:30) wyjaśnił, że jest podjęta uchwała, która obliguje 
złożyć deklarację do końca stycznia.  
 
Radny Łukasz Chmielewski (0:36:08) zgłosił, że dochodzą do niego niepokojące sygnały , 
iż w szkole w Gardei są bardzo niskie temperatury w czasie zajęć (11 stopni). Radny zapytał  
z czego to wynika? Pan dyrektor się chwalił, że ma sezonowane drewno, co jest rzadkością.  
Czy Pan dyrektor coś z tym robi i z czego to wynika? 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (0:36:55) odniósł się do kwestii radnego Chmielewskiego, 
mówiąc, że z tego co słyszał był problem na sali gimnastycznej i tam zainterweniowano.  
O pozostałych salach nie miał informacji, także oficjalnie nie może nic więcej powiedzieć. 
 
Radny Łukasz Chmielewski (0:38:06) dodał, że do niego dotarły informacje, że to jest w tej 
części szkoły, gdzie są maluchy. 
 
Radny Zbigniew Duszyński (0:38:19) zapytał, co ze śmietnikami, które stoją przy przystankach 
autobusowych. Na dzień dzisiejszy są takimi śmietnikami trochę bezpańskimi  
i w związku z tym, co z tymi śmieciami dalej? 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (0:39:01) odniósł się do ustawy śmieciowej, która obliguje 
wszystkich do podpisania umowy na wywóz śmieci. Wyjaśnił, że śmieci z koszy na 
przystankach będzie wywoził Zakład Gospodarki Komunalnej z pieniędzy gminnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:45:12) podziękował Panu Wójtowi  
i zasygnalizował, że najprawdopodobniej jeszcze raz trzeba będzie pochylić się nad uchwałami 
w sprawie śmieci, ponieważ Sejm przyjął znowelizowaną ustawę śmieciową, w której są zapisy 
min. takie, że Rada będzie mogła przyjąć w uchwale dwie metody naliczania stawek. 
 
Wójt Kazimierz Kwiatko wski (0:46:02) powiedział, że jest to słuszna uwaga, ten system, który 
do tej pory funkcjonuje nie jest doskonały, jest bardzo zły. Po uchwaleniu nowelizacji ustawy jak 
Wysoka Rada będzie chciała będzie można się spotkać i wybrać inny wariant,  
ale na razie musimy poruszać się w tym prawie, które obowiązuje. 
 

 Radni nie zadawali więcej pytań i Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał zamknął 
dyskusję nad sprawozdaniem.  
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Ad. pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych: 
 
 Radny Rafał Kończalski (0:47:17) zgłosił interpelację, że na drodze betonowej w kierunku 

„Kuchni” wystają dwa pręty o długości 0,5 m. W ostatnim czasie kilka osób rozdarło sobie 
opony i to stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo.  

 
 Radna Maria Sinkiewicz (0:47:45) zgłosiła, że mieszkańcy Rozajn skarżą się na brak zatoczek, 

czy utwardzonego gruntu  w miejscach, gdzie autobus szkolny się zatrzymuje. Jak były 
przeprowadzane prace w związku z kanalizacją zostały po tym wykopy i teraz dzieci jak 
wysiadają z autobusu brną w błocie.  

 Druga kwestia zgłoszona przez mieszkańców, aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Dzieci rano 
przed godz. 7 są niewidoczne, chodzą nie mają odblasków. 

  
 Radny Waldemar Mańkowski (0:48:56) złożył wniosek aby w planie inwestycyjnym na rok 

2014 ująć plan zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich we Wracławku, Trumiejach 
i Wilkowie. 

 
 Radny Mirosław Kowalczyk (0:49:29) powtórzył kwestię poruszaną na komisjach, aby Pan 

Wójt zdyscyplinował przewoźnika, żeby dzieci nie jeździły w nieogrzewanych autobusach. 
Ponadto aby się nie zdarzały sytuacje, że autobus się psuje i dzieci są wożone dwoma pojazdami 
i w jednym nie ma opiekuna.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:50:01) zapytał się, czy w związku  

z planowanym utworzeniem referatów w Urzędzie Gminy wzrośnie zatrudnienie? 
 Następne pytanie; czy kredyt, który był przeznaczony na drogę w Czarnem Dolnem nie 

zmniejszy się, bo wiadomo już, że dofinansowania od Wojewody nie będzie? 
 Ostatnie pytanie; co stało się, że do tej pory nie otrzymaliśmy kalkulacji remontu 

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy? 
 
 
Ad. pkt 5. Zapytania sołtysów:   
 
 Pan Krzysztof Fiszer sołectwo Rozajny Małe (0:51:30) zgłosił połamane gałęzie na drzewach 

przy drodze powiatowej Rozajny – Czarne Małe. 
 
 Pan Marek Zieleniak sołectwo Otłowiec (0:52:04) zgłosił, że powtórzył się problem  

z wyciekiem z przepompowni w Otłowcu. 
 
 
Ad. pkt 6. Sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 

rok przedstawił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Emilian Jaworowicz (0:53:19). 
 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (1:16:16) otworzył dyskusję nad przedstawionym 
sprawozdaniem. 

  
 Głos zabrał radny Waldemar Mańkowski (1:16:59) zapytał o bardzo dużą sumę przeznaczoną 

na opał ok. 35 000 zł i o bieżące utrzymanie stadionu i terenów rekreacyjnych nad jeziorem 
„Kamień”. W 2012 roku było 25 000 zł na utrzymanie boiska, bo pozostała część nie była 
gminna, a teraz ta kwota ma wystarczyć na cały obiekt? 
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Dyrektor GOK pan Emilian Jaworowicz  (1:17:26) udzielił odpowiedzi radnemu 
Waldemarowi Mańkowskiemu. 
 
Radna Lucyna Deja-Kowalska (1:21:25) wyraziła uznanie dla pracy pana Emiliana. Dzisiaj 
animator kultury to jest powołanie trudniejsze niż nauczyciel, ksiądz i jeszcze inne zawody. 
Potrzeba kultury jest zależna od zasobu portfela, a nasze portfele są coraz cieńsze. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (1:23:30) powiedział, że Rada również widzi to 
jak pan dyrektor wykonuje swoją pracę i przy głosowaniu nad pańskim budżetem został on 
zwiększony o 20 000 zł. Nie jest to duża kwota, ale może jakoś pomoże w działalności.  
 
Radni nie zgłaszali więcej zapytań i przewodniczący zamknął dyskusję nad sprawozdaniem. 
 
 

Ad. pkt 7. Dyrektor GOK pan Emilian Jaworowicz przedstawił program działania Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gardei na 2013 rok (1:24:23). 

 Program stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 

Dyrektor GOK pan Emilian Jaworowicz (1:24:23) podziękował za miłe słowa i przyznał,  
że nie padają one zbyt często. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (1:34:05) otworzył dyskusję na programem GOK 
na 2013 rok. 

 
Radny Waldemar Mańkowski (1:34:14) zadał pytanie odnośnie ośrodka „Kamień”, czy już jest 
w 100% przekazany i czy pan Emilian przejął obowiązki jako dyrektor? 

 
Dyrektor GOK pan Emilian Jaworowicz  (1:34:19) odpowiedział, że jeszcze nie przejął 
żadnych obowiązków, nadal administruje tym co jest formalnie przekazane, czyli stadion plus 
strefa tzw. amfiteatru. 

 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (1:35:33) poinformował, że w miesiącu lutym przedstawi 
Wysokiej Radzie propozycje jak będzie mógł funkcjonować ten ośrodek. Ośrodek składa się  
z czterech elementów, jezioro, którym zawiaduje i zdaniem Pana Wójta bardzo dobrze 
Gardejskie Towarzystwo Wędkarskie. Następnie część sportowo – rekreacyjna, którą zawiaduje 
GOK (boisko sportowe, amfiteatr, budynek „u góry”, parking, plac zabaw). Czwarta część - 
hotel, budynek gdzie odbywały się dyskoteki i kawiarenka, to przeznaczyć do dzierżawy. 
Należałoby pomyśleć o GKS Gardeja, gdzie mógłby realizować swoje zadania.  
Sprawdzamy te obiekty, są one wycenione przez rzeczoznawcę itd. Plaża oczywiście musi być 
dla mieszkańców. 
Pan Wójt podziękował dyrektorowi za dotychczasową współpracę i tym wszystkim, którzy 
pomagali. Nadmienił, że rozmawiał z panem dyrektorem o przesunięciu godzin działalności 
GOK na popołudniowe.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (1:44:12) podziękował panu dyrektorowi. 
Zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem programu działania Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gardei na 2013 rok. 
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” 14 głosów, „przeciw” 0 głosów i „wstrzymał się” 
0 głosów. W związku z powyższym głosowanie program działania Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gardei na 2013 rok został zatwierdzony. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał ogłosił 5 minut przerwy.  



 

 

6 

6 

Ad. pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał po przerwie przedstawił dwa projekty uchwał.  
 

1) w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Gardeja na lata 2012-2032”, który w wyniku głosowania: (w głosowaniu brało 
udział 12 radnych, brak na Sali obrad radnego Zbigniewa Duszyńskiego i radnej Jadwigi 
Kubajek), 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i o głosów „wstrzymał się” został 
przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XXIII/ 138 / 2013 

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

2) w sprawie przyj ęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gardeja na rok 2013” 
który w wyniku głosowania: (w głosowaniu brało udział 14 radnych), 10 głosów „za”,  
1 głos „przeciw” (radny Łukasz Chmielewski) i 3 głosy „wstrzymał się”(radni: S. 
Chejnowski, J. Woliński i W. Mańkowski) został przyjęty jako  
 

 
UCHWAŁA Nr XXIII/ 139 / 2013 

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

Ad. pkt 9. Uwag do protokołu z poprzedniej sesji (Sesja Nr XXII z dnia 28 grudnia 2012 r. ) nie wniesiono  
i przyjęto go w przedstawionym brzmieniu, w głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się”. 
 
 

Ad. pkt 10. Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych ( 1:47:53). 
  

 
Ad. pkt 11. Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania sołtysów (2:02:40) 

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej pan Piotr Bartosiak (2:06:38) udzielił wyjaśnień  
w sprawie wycieku z przepompowni w Otłowcu. 

 
 
Ad. pkt 12. Zapytania i wolne wnioski: 
 

Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (2:10:25) poinformował, że Pan Wójt zwrócił się 
do Rady o wytypowanie dwóch radnych do podziału środków finansowych na stowarzyszenia. 
Na komisjach radni wytypowali radnego Jerzego Wolińskiego i radnego Mirosława Kowalczyka. 
Ze względu, że radny Mirosław Kowalczyk jest we władzach stowarzyszenia nie może 
uczestniczyć w podziale środków. Chęć pracy wyraził na komisjach radny Łukasz Chmielewski  
i teraz zastąpi radnego Mirosława Kowalczyka.  
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Starostwa Powiatowego z dnia 22 stycznia 2013 
roku w sprawie ustaleń poczynionych w trakcie spotkania pt. „Debata II - rynek pracy  
w powiecie kwidzyńskim”. 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (2:12:42) omówił kwestie poruszane na tej debacie. 
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Radny Wacław Mroczek (2:22:21) zauważył, że współpraca Rady, czy wewnątrz Rady,  
czy z Wójtem, czy z Urzędem, czy z sołtysami układa się dobrze. Tylko jakaś część 
społeczeństwa naszej gminy jest niedoinformowana, czy nie chce być doinformowana  
w pewnych kwestiach. Żyjemy w cywilizowanym państwie i pewne elementarne zasady wiedzy 
jak, co to jest ustawa, uchwała, czy Rozporządzenie Ministra danego resortu, zarządzenie Wójta 
powinno być jasne. Niestety część społeczeństwa nie posiada takiej wiedzy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (2:25:34) zapytał, radnych, czy komisje lutowe 
mogą odbyć się w poniedziałek 25 lutego, a sesja normalnie w środę 27 lutego? 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (2:26:11) stwierdził, że jeszcze dużo pracy przed nami. 
Większość społeczeństwa nie wie co to jest droga gminna, powiatowa czy wojewódzka. Należy 
ludziom to tłumaczyć, docierać do ludzi i przekazywać te informacje. 
 
Głos zabrał pan Kazimierz Krzywdziński sołtys sołectwa Klasztorek zwrócił się z prośbą  
o przekazanie 1% z odpisu podatku dochodowego na rzecz klubu sportowego MKS Balaton.  
 
 

 Zapis audio z Sesji Nr XXIII Rady Gminy w Gardei stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
 

Ad. pkt 13.  Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (2:30:00) zamknął sesję o godzinie 1740 słowami: 
„Zamykam XXIII Sesję Rady Gminy”. 
 

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


