
 Protokół Nr XXIV / 2013 
z Sesji Rady Gminy w Gardei 

z dnia 27 lutego 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 XXIV Sesję Rady Gminy”. 

  Powitał wszystkich przybyłych gości na obrady sesji. 
 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 – Łukasz Przystupa  
6.  Inspektor ds. ochrony środowiska – Jerzy Rutkowski 
7. Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – Ryszard Ostrowski  
8. Pełnomocnik ds. oświaty – Stanisław Olszewski   
9.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Otłowcu – Małgorzata Zaremba 
10. Dyrektor Przedszkola w Gardei - Bogumiła Lubera  
11. Dyrektor Zespołu Szkół w Gardei – Zbigniew Guzman 
12. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnem Dolnem – Edyta Gudowska 
13. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawach – Beata Gularowska  
14. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cyganach – Małgorzata Kamińska 
15. Dyrektor Gimnazjum w Wandowie - Maria Krzywdzińska 
16. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Bogumiła Plewka 
17. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Piotr Bartosiak 
18. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei – Emilian Jaworowicz   
19. Redaktor Kuriera Kwidzyńskiego – Ryszard Bartosiak 
20. Sołtysi 
21. 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 
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3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami 
4. Interpelacje i wnioski radnych  
5. Zapytania sołtysów 
6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2012 rok 
7. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji budżetów szkół za 2012 rok 
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok 
9. Podjęcie uchwał: 
 
1) w sprawie podziału Gminy Gardeja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
2) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gardeja środków 

stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014 
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013 
4) o zmianie uchwały Nr XXII/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok. 
 
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych 
12. Odpowiedzi na zapytania sołtysów  
13. Zapytania i wolne wnioski 
14. 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. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał otworzył dyskusję nad przedstawionym 
sprawozdaniem.  

 
 Głos zabrał radny Waldemar Mańkowski (0:07:26) odniósł się do spotkania w dniu 13 lutego 

z sołtysami, gdzie były omawiane sprawy związane z ustawą śmieciową i różne sprawy 
związane z sołectwem. Chodzi o podział środków pieniężnych, który został naliczony  
w sołectwach. Wyszło tak, że niektóre sołectwa straciły dużo, niektóre zyskały. Radny nic nie 
wiedział, że w jego sołectwie zostanie coś zmienione, poprosił o informację odnośnie podziału 
środków.  

 
 Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (0:08:01) wyjaśnił, że kilkanaście lat temu nie było takiego 

problemu, bo właścicielami gruntów byli rolnicy zameldowani w naszej gminie. Teraz część 
gruntów jest wykupiona przez inne podmioty z terenu spoza gminy. Konto było przypisane  
w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy był zakup działki. Bardzo dużo sołtysów przychodziło, 
skarżyli się, że nie mają środków do podziału. Nasz pracownik podjął się trudu i policzył według 
obrębów danego sołectwa. Pieniądze te nie zginęły, tylko pozmieniały się kwoty w sołectwach. 

 Wójt poprosił Panią skarbnik o uzupełnienie jego wypowiedzi.   
 
 Skarbnik pani Iwona Skrajda (0:10:24) wyjaśniła, że podział środków został dokonany na 

wniosek sołtysów. Sołtysi mieli uzasadnione pretensje, że gro środków idzie do sąsiednich 
sołectw, a nie do tych, gdzie jest ziemia. W 2012 roku pracownicy merytoryczni od wymiaru 
podatków duży wkład pracy włożyli, żeby to podzielić tak jak faktycznie jest. Teraz tam gdzie 
jest grunt, tam jest naliczany podatek do tego sołectwa. Według Pani skarbnik teraz jest 
najsprawiedliwiej.  
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 Radny Waldemar Mańkowski (0:11:21) powiedział, że bardzo dobrze, że teraz jest 
sprawiedliwie, ale szkoda, że ta informacja poszła dopiero teraz, bo niektóre sołectwa 
zainwestowały pieniądze w danym roku myśląc, że budżet ich będzie taki sam jak w roku 2012.  

  
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:11:49) powiedział, że nie widzi już więcej 
pytań. Podziękował Panu Wójtowi i zamknął dyskusję nad sprawozdaniem.  

 
 
Ad. pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych: 
 
 Radny Rafał Kończalski (0:12:03) zgłosił, że w miejscowości Czarne Małe, na przystanku 

autobusowym koło Pani Kalinowskiej jest część połaci dachowej wyrwana. Leży koło 
przystanku i trzeba ją od nowa zamontować. 

 
 Radny Łukasz Chmielewski (0:12:27) zgłosił interpelację w sprawie interwencji do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich na dziury w ulicy Piastowskiej, odcinek od tzw. suchego jeziora do końca 
granicy gminy.   

 
 Radny Waldemar Mańkowski (0:13:03) złożył wniosek w sprawie drogi z Wandowa do 

Jaromierza o obarierowanie. Przy wyjeździe z Krzykos przed gospodarstwem pana 
Subkowskiego i na skrzyżowaniu między Rozajnami. Radny wie, że jest wniosek o remont tej 
drogi powiatowej, ale czy jest ujęte obarierowanie? 

 
 
Ad. pkt 5. Zapytania sołtysów:   
 
 Pani Teresa Bielak sołectwo Krzykosy (0:13:54) zgłosiła wyrwane dwie barierki 

zabezpieczające na moście między Szczepkowem a Krzykosami. 
 
 
Ad. pkt 6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2012 rok przedstawił 

Kierownik ZGK pan Piotr Bartosiak (0:14:59). 
 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał otworzył dyskusję nad przedstawionym 
sprawozdaniem. 

  
 Głos zabrał radny Waldemar Mańkowski (0:32:50) zgłosił wniosek mieszkańców Wilkowa  

i Trumiej o zwiększenie częstotliwości wypompowywania nieczystości z oczyszczalni.  
 
 Kierownik ZGK pan Piotr Bartosiak  (0:33:04) odpowiedział, że oczyszczalnie funkcjonują 

dobrze, nie ma żadnych zastrzeżeń, ale możemy kontrolować w systemie częstszym niż do tej 
pory.  

 
Pan Jan Grzegorczyk sołectwo Trumieje zapytał, czy jest możliwość przyłączenia budynku  
w Wilkowie do kanalizacji? 
 
Kierownik ZGK pan Piotr Bartosiak  (0:33:54) odpowiedział, że nie zna miejsca lokalizacji 
budynku. Zaprosił pana sołtysa w tej kwestii do biura. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał ( 1:34:20) zwrócił uwagę, że kwestie techniczne 
można omówić po sesji, czy w trakcie przerwy.  
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Pan Karol Szczęsny sołectwo Wandowo (0:34:34) zgłosił brak pokrywy studzienki 
kanalizacyjnej w miejscowości Wandowo, przy budynku wielorodzinnym jak wjeżdża się do 
ośrodka zdrowia.  
 
Kierownik ZGK pan Piotr Bartosiak  (0:34:52) poinformował, że to nie jest pierwsza pokrywa, 
która dzisiaj zginęła. Jeszcze dzisiaj, albo jutro rano pracownicy podjadą do Wandowa z nową, 
betonową pokrywą.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał ( 1:35:22) zwrócił uwagę, że takie sprawy nie 
wymagają zgłaszania na sesji, można załatwić to w normalnym toku. 
Następnie Przewodniczący podkreślił, że baza ZGK znajduje się na ul. Młyńskiej i tą ulicą 
operator z pługiem śnieżnym jeździ kilkanaście razy dziennie. Jak jest odwilż błoto pośniegowe 
do kostek, pełno wody, chodnikiem nie idzie przejść, bo zalega śnieg odgarnięty z drogi. 
Samochodem można przejechać, ciągnikiem operator również przejedzie, ale ci ludzie, którzy 
brną po kostki w wodzie i śniegu nie kryją oburzenia. Panie kierowniku czy tak ciężko jest ten 
pług opuścić, czy przy opuszczonym pługu, aż tak mocno wzrośnie zużycie paliwa?  
 
Kierownik ZGK pan Piotr Bartosiak  (0:36:49) wyjaśnił, że trzy dni po opadach śniegu pług 
nie wyjeżdżał z uwagi na to, że nie było zgłoszeń, a operator jeździł z beczką. Przedwczoraj 
przed telefonem pana sołtysa wydał polecenie operatorowi, aby odśnieżył te błoto pośniegowe. 
Prosił o trochę sprawiedliwości, bo sami zainteresowali się tym przed interwencją sołtysa  
i kogokolwiek z UG.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:37:37) odpowiedział, że widział jak wczoraj  
o 10:00 przejechał pług. Do sołtysa są telefony w różnych dniach i o różnych godzinach, sami 
musimy zobaczyć, że jest potrzeba odśnieżania, a nie czekać na telefon  sołtysa. Sołtys może być 
chory, leżeć w szpitalu i co wtedy?  
 
Kierownik ZGK pan Piotr Bartosiak  (0:38:47) podkreślił, że po komisjach uwagi radnych 
przyjął, przekazał do księgowości, że jest taka sytuacja i postaramy się to robić. Panie oburzyły 
się  
i powiedziały o problemie z zapłatą, kiedy pracownicy pojechali sami odśnieżać. Pracownik 
odśnieżył i był problem z zapłatą, sołtys się nie zgodził, dla niego to było bezzasadne 
odśnieżanie. Jesteśmy między młotem a kowadłem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:39:35) sprostował, że był w tym czasie 
sołtysem i powiedział operatorom, że jeżeli sami nie będą odśnieżać Młyńskiej, to żadnych 
godzin nie podpisze. Operator opuszczał pług i odśnieżał jak przejeżdżał tą ulicą. 
 
Radni nie zgłaszali więcej zapytań i Przewodniczący zamknął dyskusję nad sprawozdaniem.  
 
 

Ad. pkt 7. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji budżetów szkół za 2012 rok przedstawił 
pełnomocnik ds. oświaty pan Stanisław Olszewski (0:40:37). 

 Sprawozdani stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (0:47:14) poinformował, że na komisjach 
sprawozdania przedstawiali dyrektorzy poszczególnych szkół.  
 
Głos zabrał Radny Waldemar Mańkowski (0:47:41) zapytał, czy zbieranie pieniędzy na 
świadectwa szkolne jest zgodne z prawem? 
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Pełnomocnik ds. oświaty pan Stanisław Olszewski (0:47:54) wyjaśnił, że nie ma takiego 
przepisu, żeby jakiekolwiek pieniądze zbierać na świadectwa szkolne. Dyrektorzy dobrze o tym 
wiedzą, że nie ma takiego przepisu. Świadectwa szkolne są za darmo, duplikaty świadectw są 
odpłatne.  
 
Radni nie zgłaszali więcej zapytań i Przewodniczący zamknął dyskusję nad sprawozdaniem.  
 
 

Ad. pkt 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok przedstawiła 
Kierownik GOPS Pani Bogumiła Plewka. 
Sprawozdani stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (1:00:45) zapytał, czy są pytania do pani 
kierownik - brak pytań. 
Poinformował, że 1 marca obchodzimy narodowe święto żołnierzy wyklętych. W Gardei  
w kościele będzie msza z tej okazji, a później uroczystości w GOK-u.  
Następnie Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
 

Ad. pkt 9.  Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał po przerwie przedstawił cztery projekty 
uchwał:  
Przed przystąpieniem do projektu uchwały Przewodniczący poinformował, że na stołach są 
rozłożone pisma dot. referendum w sprawie oświaty. Jest to inicjatywa Pani Krystyny Chudek, 
jeżeli ktoś by miał ochotę, proszę wpisać się na listę, czy wziąć listy i zebrać podpisy w swojej 
miejscowości.  
 

1)  w sprawie podziału Gminy Gardeja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 

Przewodniczący wyjaśnił, że głównie chodzi o to, że jeden obwód wzrośnie w gminie. Radny 
Mirosław Kowalczyk złożył wniosek, aby utworzyć obwód komisji wyborczej w Szkole 
Podstawowej w Cyganach. 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził glosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu brało 
udział 14 radnych, 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” został 
przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XXIV/ 140 / 2013 

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

 
 
2) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gardeja 
środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. 
 

Przewodniczący uspokoił sołtysów, iż forma finansowania sołectwa się nie zmieniła, jest odpis 
8,5%. 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził glosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu brało 
udział 14 radnych, 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw i 0 głosów „wstrzymał się” został 
przyjęty jako  
 

UCHWAŁA Nr XXIV/ 141 / 2013 
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Rady Gminy w Gardei i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013. 
 
Przewodniczący Rady Gminy (1:05:58) powiedział, że nie może  się zgodzić na wysokość tego 
kredytu, ponieważ zadanie, które miało być zrobione z kredytu, w tym roku nie będzie 
wykonane. Zasugerował Panu Wójtowi, aby pomniejszył kwotę kredytu o 647 152,00 zł. 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski (1:08:43) poinformował, że wczoraj odbyła się wizyta Pani  
z Banku Gospodarstwa Krajowego, która zasugerowała, że jeżeli chcemy poważnie 
przystępować o kredyt, to suma kredytu musi wynosić minimum dwa miliony. Nie ponosimy, 
żadnych kosztów, w umowie będzie zapisane, że koszty kredytu będą do kwoty zaciągniętego 
kredytu i tutaj żadnego ryzyka nie ma i wnioskuję o tą kwotę, którą przedstawiłem.  
 
Radny Stanisław Chejnowski (1:09:53) podkreślił, że inwestycje trochę stanęły i jest za tym 
kredytem dwa miliony. Nie wie czy drogę w Czarnem uda się w tym roku zrobić, czy nie, ale jak 
nas to nic nie kosztuje to musimy robić, chociaż jakieś przymiarki, projekty. 

 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (1:10:28) poinformował, że zostało już spłacone około pięć 
milionów kredytu, spłacamy awansem, bo mamy takie oszczędności, co oznacza, że dobrze 
gospodarujemy. Mamy tylko 6.000.900 kredytu. Powinniśmy inwestować, nie bać się. Wójtowi 
zależy na spłacaniu kredytu, ale także na rozwoju gminy, żeby powstawały inwestycje. Radni 
również podkreślali na komisjach, że trzeba robić inwestycje.  

 Radni nie zgłaszali więcej uwag. Przewodniczący Rady Gminy zarządził glosowanie nad 
projektem uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw 
(radny Edward Cykał) i 1 głos „wstrzymał się” ( radny Jerzy Woliński) został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XXIV/ 142 / 2013 

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

 
 

4) o zmianie uchwały Nr XXII/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok. 
 

   Przewodniczący Rady Gminy (1:15:24) oświadczył, że nie może zgodzić się z zapisami tej 
uchwały, chodzi o załącznik nr 3 – zadania i zakupy inwestycyjne. Uważa, że w tym załączniku 
są błędne dane, które nie są kontabilne z innymi dokumentami, a chodzi o inwestycję w Czarnem 
Dolnem – przebudowa drogi. Wniosek był złożony przez Urząd Gminy o dofinansowanie  
z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 409 747,00 zł. W uchwale mamy zapisane 245 848,00 zł, 
czyli jest niespójność tych dokumentów. De facto ta poprawka miała być wpisana 28 grudnia 
2012, myślałem, że przy tej okazji zostanie ten błąd naprawiony. Nie wiem co może w takiej 
sytuacji zrobić Rada, czy możemy podejmować uchwałę niezgodną ze stanem rzeczywistym? 

 
 Skarbnik pani Iwona Skrajda (1:16:52) wyjaśniła, że w załączniku nr 3 pokazane są źródła 

finansowania, tylko dla informacji, bo chcemy pozyskać środki. Mamy w pozycji dotyczącej 
omawianej inwestycji kwotę 245 848,00 zł, pokazujemy, że chcemy takie pieniądze pozyskać.  
W budżecie tych środków jeszcze nie mamy zaplanowanych po dochodach, dlatego, że nie 
mamy podpisanej umowy. Pokazujemy tu jakie chcemy źródła wykorzystać. W budżecie po 
stronie wydatków na tą inwestycję mamy zaplanowane 100%. W momencie gdy podpisujemy 
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umowę, gdy otrzymamy dofinansowanie, wtedy wprowadzamy po dochodach tą kwotę 
dofinansowania, ewentualnie zmniejszamy wydatki. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy (1:17:55) zwrócił uwagę, że kwota kredytu również by uległa 

zmianie, zamiast 647 000, 00 zł było by 409 000,00 zł. Według Przewodniczącego to jest dosyć 
ważna informacja z tego względu, że inne współczynniki może gmina osiągnąć w budżecie.  

 
 Skarbnik pani Iwona Skrajda (1:18:18) jeszcze raz wyjaśniła, że po dochodach nie ma tej 

kwoty. Zabezpieczone są środki w 100% po wydatkach. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie 
wówczas będzie zmienione zarówno po dochodach, ewentualnie po wydatkach. 

 W uchwale o zaciągnięciu kredytu jest napisane, że nie zaciągamy w kwocie dwa miliony, tylko 
do kwoty 2 315.000 zł. Będziemy zaciągać kredyt tylko w takiej wysokości jaki będzie nam 
potrzebny. W załączniku nr 3 jest tylko informacja jakim możemy się spodziewać środków, ale 
na wykończenie tych inwestycji wszystkich zabezpieczamy w budżecie 100%. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał ( 1:19:20) podkreślił, że kwoty, które są 

zapisane w kredytach i pożyczkach mają wpływ na wskaźniki i współczynniki w budżecie. 
 

Radni nie zgłaszali więcej uwag. Przewodniczący Rady Gminy zarządził glosowanie nad 
projektem uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw 
(radny Edward Cykał) i 0 głosów „wstrzymał się” został przyjęty jako  

 
UCHWAŁA Nr XXIV/ 143 / 2013 

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

 
 
Ad. pkt 9. Uwag do protokołu z poprzedniej sesji (Sesja Nr XXIII z dnia 30 stycznia 2013 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 ( 1:20:33). 
  
  
Ad. pkt 11. Wójt w odpowiedzi na interpelację i wnioski radnych udzielił odpowiedzi na zapytania sołtysów. 
 
 
Ad. pkt 12. Zapytania i wolne wnioski: 
 

Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (1:36:20) przed zapytaniami i wolnymi 
wnioskami odczytał pisma: 

1) Uchwała Nr 023/g223/D/III/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie opinii o: 
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej 
Rady Gminy na 2013 rok, 

- prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Gardeja na lata: 2013-2024 wynikającej  
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

 
2) Mieszkańcy Gardei ulica Sportowa i Skrajna z dnia 18 lutego 2013 roku, prośba  

o przyłączenie ich posesji do sieci wodociągowej. 
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Przewodniczący poinformował, że wstępnie na komisjach było uzgodnione, że jeżeli 
warunki techniczne pozwolą przy realizacji projektu podłączenia Cygan i Rozajn do 
SUW w Gardei, posesje tych mieszkańców zostaną uwzględnione w tym projekcie.  

Wójt Kazimierz Kwiatkowski potwierdził, że zostaną uwzględnieni w tym projekcie.  
Przewodniczący poinformował, że do Rady wpłynęło pismo Organizacji Zakładowej NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ i do Pana Wójta. Przewodniczący zapytał, czy pan dyrektor jest zapoznany  
z tym pismem? 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski odpowiedział, że nie wie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady i do Pana Wójta wpłynęło pismo pana 
Gadeckiego i uważa, że należy powiadomić o tym piśmie panią dyrektor. 
 

3) Wójt Gminy Gardeja z dnia 22 lutego 2013 r. informacje dot. przeprowadzonego remontu 
w Urzędzie Gminy na przełomie roku 2012/2013.  

Przewodniczący zapytał, czy przy kwocie 90 000zł nie powinien być przeprowadzony przetarg? 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski (1:40:19) odpowiedział, że w tym wypadku nie musiał być 
robiony przetarg. Wyjaśnił potrzebę przeprowadzenia tego remontu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (1:44:57) zapytał czy zostały wysłane zapytania 
ofertowe do wykonawców? 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (1:45:11) odpowiedział, że wszystko odbyło się zgodnie  
z prawem  
 
Sekretarz pan Jan Sadowski (1:45:11) wyjaśnił, że były wysyłane zapytania do firm, pan 
Zbigniew Frymark prowadził negocjacje.  
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (1:45:28) dodał, że na remont dachu w Zespole Szkół w Gardei 
będzie przetarg, na indywidualizacja szansą na rozwój jest przetarg. W Czarnem Dolnem 
również będzie ogłoszony przetarg. Nie zawsze jest to z korzyścią dla gmin, bo taniej to nie 
zawsze najlepiej. Ten najtańszy i najdroższy powinien zostać odrzucony i to by było 
najsprawiedliwsze.  
 
Radny Jerzy Woliński (1:46:15) zapytał panią Asystent, co zadziałało, albo co nie zadziałało,  
że dach na świetlicy w Nowej Wiosce jest nierealizowany? 
 
Asystent Wójta pani Małgorzata Kensicka (1:46:35) wyjaśniła, że na razie ta propozycja  
w budżecie jest. Na razie, to co jest nie do załatwienia, to osoba, która deklarowała się,  
że podpisze porozumienie o wyrażeniu zgody na remont i nie podpisała. Kwestia druga 
uzgodnień to, że ta część mieszkańców, która wykonała remont nie będzie rościła o ten remont, 
zostało to załatwione. Kwestia trzecia, ustaliliśmy, że kwestie umowy dotyczące sfinansowania 
części zadania każdego z właścicieli w tej części jakiej jest, przygotuje wykonawca ze swoją 
kancelarią prawną. Taka umowa została wykonana i dostarczona do urzędu. Został jeden pan, 
który nie odbiera telefonów, zmienia numery telefonów, nie odbiera pism, jest zupełny pat. Pani 
Asystent poprosiła o uzupełnienie wypowiedzi pana radcę prawnego.  
 
Radca Prawny Pan Łukasz Przystupa (1:48:54) wyjaśnił, że jeżeli jest współwłasność i ma 
być przeprowadzony remont muszą się zgodzić wszyscy współwłaściciele. Na dzień dzisiejszy 
brakuje podpisu jednego ze współwłaścicieli, dopóki ten pan dobrowolnie się nie zgodzi podjąć 
remontu, my nie możemy. Prawo przewiduje, że pomimo braku zgody takiej osoby można 
podjąć remont, tylko wymaga to przeprowadzenia postępowania sądowego, gdy wszyscy 
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pozostali współwłaściciele złożą taki pozew. Taka sprawa może potrwać rok, albo dłużej więc 
wolelibyśmy tego uniknąć i mamy nadzieję, że ten pan jednak da się przekonać i na zasadzie 
kompromisu wypracujemy wspólne stanowisko.  
 
Radny Jerzy Woliński (1:50:03) podkreślił, że zna tych ludzi i ich sytuację materialną, ale jest 
taki paradoks we wsi, że można pomóc bogatemu i to szybko, a biednemu ciężko jest pomóc. 
Radny zapytał dlaczego tak jest? 
 
Asystent Wójta pani Małgorzata Kensicka (1:50:32) odpowiedziała, że wiedzą, że ta osoba 
jest w trudnej sytuacji i dlatego nie chcieliby korzystać z takiego rozwiązania siłowego, a czas 
biegnie. Chcąc pomóc takiej osobie muszą od niej wpłynąć dokumenty. Ta osoba nie złożyła 
tych dokumentów, nie chce pomocy, zamknęła się w sobie.  
 
Radny Jerzy Woliński (1:52:04) podkreślił, że jutro minie rocznica jak ta sprawa była 
nagłośniona. 
 
Sekretarz pan Jan Sadowski (1:52:18) zasygnalizował, że wykonawca najprawdopodobniej 
wycofa się z tej inwestycji. Jeżeli dojdzie się do jakiegoś porozumienia, to znowu minie kolejne 
pół roku zanim cokolwiek zacznie się tam robić.  
 
Radny Waldemar Mańkowski (1:52:43) zgłosił zapytanie do pani Asystent dotyczące 
pracowników interwencyjnych. Zbliża się okres, że będziemy zatrudniać pracowników 
interwencyjnych i jak ta sprawa wygląda u nas w gminie ? Kolejna kwestia dotyczy nowo 
wchodzącego programu zatrudniania ludzi, którzy wieloletnio korzystają z MOPS, GOPS. Taka 
ustawa już weszła i jak to będzie wyglądało na terenie naszej gminy?  
 
Asystent Wójta pani Małgorzata Kensicka (1:53:17) potwierdziła nowelizację przepisów. 
Poinformowała, że Powiatowa Rada Zatrudnienia wystosuje pismo do parlamentarzystów  
z województwa pomorskiego, że to co się dzieje w tej chwili w powicie kwidzyńskim jest nie do 
udźwignięcia. Rynek pracy jest taki, że stopa bezrobocia w gminie Gardeja na dzień dzisiejszy 
wynosi 32%. Zwolnienia jeszcze trwają, jak Jabil wypuści resztę zwolnionych to będzie 40%.  
Ludzie się nie rejestrują tylko od razu wyjeżdżają za granicę, bo nie mają wyjścia w obrębie 100 
km nie ma pracy.  
Pani Asystent zaprosiła na spotkanie 5 marca w GOK-u, będzie dyrektor PUP pan Bartnicki  
i będą przedsiębiorcy.  
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (1:58:23) podkreślił, że zrodził się taki pomysł,  
żeby zorganizować u nas taką debatę. Poprosił aby nie atakować tych pracodawców, których 
mamy na terenie gminy. Są to normalni ludzie, zależy im na rozwoju swoich firm, zakładów. 
Debata ta jest po to, aby pokazać jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy i czy pracodawcy mogliby 
skorzystać z jakieś pomocy, z jakiś programów unijnych. Jeżeli chodzi o prace interwencyjne to 
na pewno będą obostrzenia, co raz trudniej będzie pozyskać tych pracowników interwencyjnych.   
Wójt zaakcentował, że nie ma pomocy finansowej dla bogatych ludzi w Nowej Wiosce, ani  
w innej miejscowości, jest tylko pomoc dla osób biednych. Jeżeli jest przesunięty termin 
płatności, to jest normalne w całym kraju i to robimy.  
 
Radny Wacław Mroczek (2:02:18) zgłosił wniosek odnośnie zmiany zasady wyjazdów 
operatorów do odśnieżania. Do tej pory jest tak, że musi być telefon od sołtysa, czy z urzędu. To 
jest trochę chore, sołtys będzie wstawał o 3 w nocy, albo co godzinę i patrzył w okno czy pada 
śnieg? Operator zna swój teren, wie gdzie są miejsca najbardziej zagrożone. Powinien sam 
decydować, kiedy wyjechać, jeżeli jest oferta, że odpowiada za dane drogi, to powinien 
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odpowiadać. Czasami zdarza się tak, że 9 godzina, śniegu napadało, operator nie wyjedzie bo nie 
ma zezwolenia od sołtysa. Uważam, że tą kwestię należałoby w jakimś stopniu zmienić.  
Radny zgłosił pytanie do pana Rutkowskiego odnośnie przystanku autobusowego przy ulicy 
Kwidzyńskiej koło pana Grabowskiego, czy blachy można samemu przykręcić, czy trzeba 
czekać na jakieś poważne inwestycje od strony drogówki? 
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (2:04:34) zwrócił uwagę, że jeżeli pozwolimy na taki „free”, to 
sołectwa nie będą miały pieniędzy w budżecie. Możemy zmienić operatora w Gardei,  
bo w Gardei jest cały czas ten sam problem. Ten, co odśnieża tez może zadzwonić do sołtysa  
i powiedzieć jaka jest sytuacja, powinien nad tym czuwać.  
 
Inspektor ds. ochrony środowiska pan Jerzy Rutkowski (2:05:49) wyjaśnił, że jeżeli chodzi  
o przystanek w Gardei na ulicy Kwidzyńskiej, to te dwie blachy nie nadają się do ponownego 
zamontowania. Zostało to zlecone do naprawy firmie, która wykonuje nam te usługi.  
 
Radny Stanisław Chejnowski (2:06:46) wyjaśnił panu Przewodniczącemu, że w poniedziałek 
nie odśnieżał ulicy Młyńskiej, bo śnieg był zamarznięty. Wczoraj była dyspozycja kierownika, 
aby odśnieżyć ulice Młyńską, została odśnieżona i nie jest zapisana na sołectwo, poszła na koszt 
zakładu. Odnośnie wyjazdów mieliśmy spotkanie z władzami gminy i to sołtysi są 
dysponentami, dzwonią, czy operator ma wyjechać, albo ktoś z urzędu, pan Rutkowski i na te 
polecenia wyjeżdżamy.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał ( 2:08:04) podziękował panu radnemu, ale nie 
może się z tym zgodzić, bo w poniedziałek była wielka odwilż, nie było mrozu. Podkreślił 
chwałę dla zakładu, że przyjął na siebie, na swoje barki wielki koszt tego odśnieżania.  
 
Wójt Kazimierz Kwiatkowski  (2:08:21) stwierdził, że zapomnieliśmy co to jest zima.  
Byle śnieżek i robimy z tego aferę. Zaproponował, aby zamknąć ten temat. 
 
 

 Zapis audio z Sesji Nr XXIV Rady Gminy w Gardei stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu.   
 
 
 

Ad. pkt 13.  Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał (2:09:41) zamknął sesję o godzinie 1740 słowami: 
„Zamykam XXIV Sesję Rady Gminy”. 
 
 

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


