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ZAWIADOMIENIE  

 

 Na sesji czerwcowej (tj. 24 czerwca 2020 r.) będzie rozpatrywany raport o stanie 

gminy. W debacie nad raportem mogą brać udział mieszkańcy naszej gminy.  

W związku z epidemią Covid – 19 proszę o uwagi w sprawie raportu składać w formie 

elektronicznej, na piśmie lub telefonicznie (55 262-40-63) do dnia 23 czerwca  

2020 roku. Państwa wnioski będą rozpatrywane na sesji w dniu 24 czerwca 2020 roku. 
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Podsumowanie działalności Wójta w roku 2019 

 

 

 
 

 

 
Raport opracowano na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym j.t.: (Dz. z 2020 r., poz. 713). Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta    

w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał 

Rady Gminy. 
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I. Informacje ogólne. 

1. Gmina Gardeja i jej mieszkańcy. 
 

 

 
 

 

Gmina Gardeja położona jest na południowym krańcu Województwa Pomorskiego, na styku 

Województw Warmińsko-Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Znajduje się na terenach 

wchodzących w skład prawobrzeżnego dorzecza Dolnej Wisły w zachodniej części Pojezierza 

Mazurskiego, na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Pojezierza Chełmińskiego.  

Rozciągłość równoleżnikowa gminy wynosi ponad 21 km, a południkowa 15 km.  

Wysokości bezwzględne zawierają się w granicach 62,6 - 136,6 m n.p.m.  

Gmina leży na szlaku komunikacyjnym Trójmiasto - Toruń. Powierzchnia gminy zajmuje 

192,98 km², z której 58 % to grunty orne, 18% - lasy, 12% - nieużytki, 6% - łąki i pastwiska, 

6% - wody.  

Przez tereny gminy Gardeja przepływają rzeki, tj.  Gardęga o długość - 10,9 km, Wandówka               

o długości 4,4 km oraz Cyganówka o długości 19,8 km.  

Na terenie Gminy znajdują się jeziora, tj. Kucki, Czarne, Klasztorne, Klecewskie, Leśne.  

Występują również jeziora małe typu kotłów wytopiskowych. Liczba jezior na terenie Gminy 

jest największa spośród wszystkich gmin powiatu kwidzyńskiego: 18 jezior o łącznej 

powierzchni 526,7 ha. Największe jezioro - Kucki zajmuje powierzchnię 188 ha. Głębokość 

zbiorników wodnych jest zróżnicowana, waha się od 2,0 do 21 m. 
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W gminie Gardeja znajduje się również Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu, który  

zajmuje powierzchnię 2 909 ha, jest to teren o łagodnych wzgórzach morenowych, wokół 

zespołu tzw. Jezior Morawskich. W zespół Jezior Morawskich wchodzą następujące jeziora:  

Morawy, Klasztorne, Leśne, Kucki, Sarnówek i Rybno.  

Gmina Gardeja może się również pochwalić odrestaurowanymi parkami w Gardei, Nowej 

Wiosce, Cyganach, Czarnem Górnem, Rozajnach, Otłowcu, Jaromierzu, Otłówku i Klecewie. 

Pomniki przyrody w postaci lipy drobnolistnej oraz dębu szypułkowego również znajdują              

się na terenie gminy. 

W systemie krajowej Sieci ekologicznej Econet/Corine/Natura 2000 Gmina Gardeja położona 

jest na granicy korytarzy ekologicznych o międzynarodowym znaczeniu: 2km – korytarz 

Kwidzyński Dolnej Wisły i 6km – korytarz Pojezierza Iławskiego. Na granicy południowej 

gmina graniczy z Doliną Osy i Gardęgi.  

Mieszkańcy gminy Gardeja  

W gminie Gardeja mieszka łącznie 8.393 mieszkańców wg stanu na dzień 31/12/2019 r. 

Poniżej przedstawione są dane statystyczne z zasobów GUS ostatnich 7 lat.                           

Według poniższych danych widać, że w 2019 roku w porównaniu z innymi zmniejszyła                

się liczba mieszkańców. Spadek o około 50 osób, to spadek o około 0,6% w skali roku.  

                Ludność w gminie Gardeja w latach 2013-2019 
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W gminie Gardeja w 2019 roku urodziło się 85 dzieci. Liczba urodzeń jest z roku na rok 

coraz niższa. Średni spadek urodzeń wynosi około 10 urodzeń dzieci rocznie. Przy średniej 

liczbie 102 urodzeń w latach 2013-2018 spadek o 17 urodzeń to spadek, aż o 16%.  

Sytuacja jest bardzo niepojąca dla gminy, należałoby poczynić działania zmierzające                     

do zmiany powstałej sytuacji.  

Wójt i Rada Gminy Gardeja podjęli działania w celu zmian „Studium uwarunkowań                 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.  
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                                   Urodzenia w gminie Gardeja w latach 2013-2019 
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W gminie Gardeja w 2019 roku liczba zgonów mieszkańców była najwyższa od 7 lat.          

Średnia ilość zgonów w latach 2013-2018 wynosiła 77 osób. W roku 2019 zmarło                 

90 mieszkańców gminy Gardeja, co stanowi wzrost o 17%.  

Zgony w gminie Gardeja w latach 2013-2019 
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Biorąc pod uwagę powyższy wskaźnik dotyczący urodzeń i wskaźnik                          

dotyczący zgonów w gminie Gardeja pierwszy raz od kilku lat pojawił                                                   

się ujemny przyrost naturalny. 
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W publikacji „Ujemny przyrost naturalny” GUS zaznacza, że sytuacja ludnościowa Polski 

nadal pozostaje trudna, cytuję „W najbliższej perspektywie nie można oczekiwać znaczących 

zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny. Niski poziom dzietności, występujący                 

od ponad ćwierćwiecza, będzie miał negatywny wpływ także na przyszłą liczbę urodzeń,              

ze względu na zmniejszającą się liczbę kobiet w wieku rozrodczym. Zjawisko to jest 

dodatkowo potęgowane wysoką skalą emigracji Polaków za granicę”.  

Małżeństwa zawarte w gminie Gardeja w latach 2013-2019 
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W latach 2013-2018 średnia zawartych małżeństw wynosi 37, czyli rok 2019 zbliżony jest              

do średniej z ostatnich sześciu lat. 

Przemieszczenia ludności związane ze zmiana miejsca zamieszkania (pobytu stałego                   

lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki 

terytorialnej nazywane jest powszechnie migracją. Poniżej przedstawiono dane dotyczące 

napływu i odpływu ludności w gminie Gardeja. Na dzień sporządzania raportu                              

nie odnotowano danych za 2019 rok. 

Migracje – napływ ludności do gminy Gardeja w latach 2013-2018 
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Migracje – odpływ ludności do gminy Gardeja w latach 2013-2018 

0

20

40

60

80

100

120

2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok

Mężczyźni 36 46 55 49 42 51

Kobiety 52 69 51 55 50 54

Razem 88 115 106 104 92 105

Li
cz

b
a 

m
ig

ra
cj

i 

 

Analizując dane dotyczące migracji – napływu i odpływu – ludności na terenie gminy Gardeja 

widać wyraźnie, że odpływa znacznie więcej osób, niż napływa. Z uwagi na brak danych,      

na chwilę sporządzania raportu,  średnio napływa do gminy rocznie 71 osób, odpływają zaś 

średnio 102 osoby. 

Poniżej zaprezentowane są dane dotyczące podziału ludności gminy Gardeja na ludność                 

w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Wiek przedprodukcyjny 

odnosi się do mieszkańców w przedziale od 0 do 17 roku życia. Wiek produkcyjny od 18-tego 

do 60-tego roku życia dla kobiet i 65-tego roku życia dla mężczyzn. Wiek poprodukcyjny             

to wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla kobiet 60 lat i więcej,            

dla mężczyzn 65 lat i więcej.   

Według danych z GUS na dzień 31/12/2018 (do dnia sporządzenia Raportu nie było danych 

dotyczących 2019 roku) ludność z podziałem na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny             

i poprodukcyjny kształtowała się następująco: 

         Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym                                                                          

w gminie Gardeja w latach 2013-2018 
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Jak widać sukcesywnie z roku na rok spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym              

i produkcyjnym, a rośnie w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to niewątpliwie „starzenie                  

się społeczeństwa”, co również pokazały dane odnośnie narodzin i zgonów.  

 

Biorąc pod uwagę wszystkie ww. wskaźniki trwają prace nad podjęciem działań 

skierowanych na pokazaniu atrakcyjności gminy pod względem inwestycyjnym dla osób 

fizycznych jak i przedsiębiorstw, w celu pozyskania nowych mieszkańców i rozwoju 

przedsiębiorczości.  

Posiadamy również Uchwałę Nr XXV/132/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Rady Gminy 

o zwolnieniach z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych. Niniejsza uchwała ma być zachętą do nabywania działek   

na terenie gminy Gardeja, budowania domów jednorodzinnych lub zakupu nowo 

wybudowanych lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych oraz osiedlaniu się nowych mieszkańców. Zaproponowane zwolnienie         

ma służyć wsparciu rozwoju budownictwa jednorodzinnego lub budowy lokali mieszkalnych 

w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy 

Gardeja. Wprowadzone regulacje mają również pomóc w ograniczeniu migracji 

mieszkańców do sąsiednich gmin czy miast. Proponowana uchwała wprowadzająca 

zwolnienie od podatku zmierza do ograniczenia tego zjawiska. Zwolnienie od podatku                

na 6-letni okres powinno zwiększyć atrakcyjność Gminy Gardeja wśród osób decydujących 

się na inwestycje w postaci budynków mieszkalnych, a tym samym przyczynić się do rozwoju 

budownictwa w naszej gminie. Proponowane rozwiązanie stanowić może zachętę                      

do podejmowania decyzji o nabywaniu działek, budowaniu domów jednorodzinnych                    

lub zakupu lub budowy lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych i osiedlaniu się w Gminie Gardeja. Osiedlanie się nowych 

mieszkańców na terenie gminy może przyczynić się do zwiększenie wskaźnika urodzeń,                

a w przyszłości skutkować może większą ilością dzieci w przedszkolach i w szkołach. 

Ponadto osiedlający się mieszkańcy przynoszą dla gminy udział w podatku dochodowym             

od osób fizycznych  w wysokości około 40%bich pobranych podatków.      

 

     

2. Gminne jednostki organizacyjne – charakterystyka, zadania                            

i realizacja.  
 

 

Wójt Gardei wykonuje uchwały rady i zadania określone przepisami prawa  należące            

do zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych 

gminie na mocy obowiązujących przepisów prawnych.  

 

W gminie Gardeja mamy następujące jednostki organizacyjne: 

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja, 

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei, ul. Sportowa 13A, 82-520 Gardeja, 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Cyganach, Cygany 27, 82-520 Gardeja, 

- Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem, Czarne Dolne,                        

  ul. Szkolna  7/9, 82-520 Gardeja, 

- Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego w Morawach – Przekształcona, 

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Dobrzańskiego w Wandowie, Wandowo 60,  

  82-520 Gardeja, 
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- Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Otłowcu, Otłowiec 26, 82-520 Gardeja, 

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach, Trumieje 12,  

  82-520 Gardeja, 

- Przedszkole w Gardei, ul. Młyńska 4, 82-520 Gardeja, 

- Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei, ul. Sportowa 1,                    

82-520 Gardeja. 

 

oraz pozostałe jednostki:  

 

- Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja im. Janusza Korczaka, ul. Sportowa 7, 82-520                                                   

Gardeja, 

- Gminny Ośrodek Kultury w Gardei, ul. Sportowa 7, 82-520 Gardeja, 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja, 

 

 

Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych corocznie składają obszerne 

sprawozdania z działalności swojej jednostki do Wójta Gminy oraz do Rady Gminy.    

Poniżej charakterystyka jednostek organizacyjnych oraz opis zadań wykonanych przez 

poszczególne jednostki organizacyjne w 2019 roku. 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei 

 

Kierownikiem w GOPS w Gardei jest Pani Elżbieta Stawarz.   

W GOPS w Gardei zatrudnionych jest 20 osób, w tym 4 pracowników socjalnych 

wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

1 pracownik socjalny przypada na 2.000 osób, zatrudniony jest również 1 asystent rodziny     

na umowę o pracę. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą 

Nr X/48/90 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 lutego 1990 roku.   

GOPS w Gardei realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

pielęgnacyjnych i alimentacyjnych. Wypłaca dodatki mieszkaniowe  i energetyczne. Realizuje 

świadczenia wychowawcze „Programu 500+”, „Programu dobry start 300+”.                      

Wspiera działania na rzecz rodzin i systemu pieczy zastępczej zgodnie z przyjętym 

programem pt. „Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej dla Gminy 

Gardeja na lata 2019-2021”, przyznaje karty dużej rodziny, realizuje działania związane          

z przemocą w rodzinie. 

Współpracuje z Bankiem Żywności i prowadzi na szeroką skalę pozyskiwanie i wydawanie 

żywności dla najuboższych mieszkańców. 

 

Na realizację zadań w 2019 roku przez GOPS w Gardei przeznaczono łącznie kwotę 

16.793.324,50 zł, z tego część finansowana z budżetu Gminy wyniosła 2.027.526,57 zł.  

 

Szczegółowe zestawienie wydatków za 2019 rok wygląda następująco: 

 
Tabela Nr 1. Zadania własne Gminy finansowane w całości z budżetu gminy Gardeja 

Lp. Forma pomocy Kwota wydatków w zł 

1. Domy Pomocy Społecznej  363 142,89 
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2. Zasiłki celowe 145 482,95 

3. Dodatki mieszkaniowe 92 588,58 

4. Usługi opiekuńcze i wydatki związane z transportem dzieci 

do szkoły. 
214 839,59 

5. Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych (…) 
163 604,65 

6. Współpraca z Tczewskim Bankiem Żywności 5 250,00 

7. Fundusz alimentacyjny (finansowane ze zwrotów dłużników 

alimentacyjnych) 
0,00 

8. Schroniska, ośrodki wsparcia 100 306,63 

 Razem 1 085 215,29 

 

Tabela Nr 2. Zadania własne Gminy finansowane częściowo  z budżetu gminy Gardeja i budżetu państwa 

Lp. Forma pomocy 

Kwota wydatków w zł 

Część finansowana  

z budżetu Gminy 

Część finansowana  

z budżetu państwa 

1. Wieloletni Program Rządowy „Posiłek 

w szkole i w domu” 
37 100,00 zł 148 100,87 zł 

2. Wspieranie rodziny – Program 

„Asystent rodziny (…) 
26 181,70 zł  20 862,00 zł 

3. Utrzymanie ośrodka 879 029,58 zł 155 528,34 zł 

 Razem 942 311,28 zł 324  491,21 zł 

 

Tabela Nr 3. Zadania własne Gminy finansowane z budżetu państwa. 

Lp. Forma pomocy Kwota wydatków w zł 

1. Składki zdrowotne od zasiłków stałych  39 073,09 zł 

2. Zasiłki okresowe 282 524,62 zł 

3. Zasiłki stałe 447 916,56 zł 

 Razem 769 514,27 zł 

 

Tabela Nr 4. Zadania zlecone Gminie finansowane z budżetu państwa. 

Lp. Forma pomocy Kwota wydatków w zł 

1. Świadczenie zdrowotne 1 955,00 zł 

2. Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 76 517,59 zł 

3. Dodatki energetyczne (z kosztami obsługi) 1 040,38 zł 

4. Wynagrodzenie dla opiekuna sądowego 3 600,00  zł 

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 449,40 zł 

6. Świadczenia wychowawcze (500+)  

wraz z kosztami obsługi 
8 197 442,46 zł 

7. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla 

opiekuna, składki społeczne oraz wszystkie dodatki do 

świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 

 

5 018 181,63 zł 

 

 

8. Karta Dużej Rodziny 825,59 zł 

9. Świadczenie Dobry Start (300+) wraz z kosztami obsługi 364 780,40 zł 

 Razem 13 671 792,45 zł 
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W 2019 r. wsparciem z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej zostały objęte 

 593 osoby z 375 rodzin, wydano 1364 decyzje, w tym 48 odmownych. 

 

Najczęstszym powodem udzielania pomocy przez GOPS było ubóstwo, bezrobocie                   

oraz długotrwała choroba i niepełnosprawność. U wielu rodzin, występuje jednocześnie kilka 

rodzajów dysfunkcji, które brane są pod uwagę podczas udzielania pomocy.  

 

Zasiłki celowe przyznawano, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobom bezrobotnym, 

chorym, niepełnosprawnym, rodzinom niepełnym i wielodzietnym, głównie na zakup 

żywności, opału, leków oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego. W 2019 roku decyzjami przyznano pomoc 222 osobom z 222 rodzin na zasiłki 

celowe oraz wydano 4 decyzje osobom z 4 rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku 

pożarów i w wyniku uszkodzenia budynków po przejściu wichury. W sytuacjach, w których 

mogłoby dojść do marnotrawienia przyznanych środków Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej udzielił pomocy w formie przelewów głównie do apteki, Zakładu Energetycznego, 

Zakładu Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy czy za bony do sklepów.  

 

Zasiłek okresowy w 2019 roku zgodnie z decyzjami otrzymało 137 osób, ze 134 rodzin. 

Świadczenia przyznano głównie z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i dla osób 

przewlekle chorych.  

 

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy  

z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.   

W 2019 roku pomocą w formie zasiłku stałego objętych zostało 94 osoby z 91 rodzin.  

 

GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 86 osobom pobierającym zasiłek stały.  

 

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie zasiłków 

celowych na zakup żywności objęto 157 osób, ze 153 rodzin.  

 

Do zadań GOPS należy również prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej osób 

wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.  

 

W 2019 roku z tego rodzaju pomocy skorzystało 15 osób z 15 rodzin, 

128 świadczeń, na łączną kwotę 363 143 zł. 

 

Podopieczni z gminy Gardeja przebywają w 5 różnych DPS w zależności  

od profilu. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. dane przedstawiają się następująco: 

- DPS w Kwidzynie - 7 osób, 

- DPS „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie - 2 osoby, 

- DPS w Gniewie - 4 osoby, 

- DPS „Nowela” w Gałkach - 1 osoba, 

- DPS „Betania” w Miechowie - 1 osoba. 

Koszt utrzymania ponoszony przez Gminę zależy od dochodu podopiecznego oraz średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca danego Domu Pomocy Społecznej. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ponoszony przez Gminę wyniósł – 2.837 zł. 
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Należy zauważyć, że z roku na rok zwiększają się koszty związane z utrzymaniem 

mieszkańca w domu pomocy społecznej, co generuje zwiększenie wydatków po stronie 

Gminy. 

 

GOPS realizował również zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla osób                

w podeszłym wieku, przewlekle chorych, które we własnym zakresie, bądź rodziny nie były 

w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. W 2019 r. tutejszy Ośrodek zapewnił 

pomoc w formie usług opiekuńczych, dla 18 osób z 17 rodzin, na łączna kwotę 82.510 zł. 

 

Kolejne zadanie, które było realizowane przez GOPS to dofinansowanie do pobytu                

w schroniskach i ośrodkach wsparcia. Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba 

lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego 

pozbawiona – z tego prawa skorzystało 10 osób. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 

100.307 zł. 

Ośrodki, które udzieliły wsparcia to: Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych AGAPE                    

w Nowym Stawie, Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych AGAPE w Szawałdzie,  

Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych AGAPE w Borowym Młynie, Stowarzyszenie                    

na Rzecz Kobiet JUNONA w Piekle, Schronisko św. Brata Alberta dla Kobiet i Matek                   

z Dziećmi we Wrocławiu, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz"                

w Gdańsku. 

 

 

 

 

 

 

Przy GOPS w Gardei działa Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Wójta Gminy 

Gardeja w dniu 14 listopada 2011 roku Zarządzeniem Nr 96/2011 wraz z późniejszymi 

zmianami.     

W skład zespołu wchodziło 15 członków reprezentujących GOPS, Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policję, oświatę, ochronę zdrowia, kuratorów 

sądowych oraz Radnych Gminy Gardeja.  

Zespół ma za zadanie, m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie 

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź 

podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. 

Celem jest zapewnienie ochrony ofiarom przemocy w rodzinie oraz skuteczne oddziaływanie 

na sprawców przemocy poprzez angażowanie instytucji i organizacji mających możliwości 

ograniczenia przemocy. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów 

pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie 

monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. 

Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także                    

ich efektów. 

W 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Wsparciem objętych zostało 61 osób dorosłych i 22 dzieci.  

Pełen katalog wykonywanych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    

w Gardei zawarty jest w rocznym sprawozdaniu z działalności jednostki składanym 

przez Kierownika GOPS. 
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W ramach procedury „Niebieskiej Karty” objęto wsparciem 22 rodziny, w tym 2 rodziny 

objęte były po raz drugi.  

Powołane zostały 74 grupy robocze celem rozwiązania problemu przemocy w rodzinie. 

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie korzystały ze wsparcia psychologicznego                               

i specjalistycznego.  

W celu zwiększenia świadomości mieszkańców dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie  

kontynuowane były działania propagujące wiedzę poprzez rozpowszechnianie ulotek                 

czy plakatów.   

Kontynuacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego w następnych latach będzie podstawą              

do budowania zaufanej grupy wsparcia dla osób zmagających się z przemocą w rodzinie. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei 

 

Kierownikiem ZGM w Gardei jest Pan Rafał Plewka. 

W ZGM w Gardei zatrudnionych jest 19 osób. 

Zakład zarządza majątkiem o łącznej wartości 33.091.684,11 zł. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei został utworzony na podstawie Uchwały              

Nr XVI/93/96 z dnia 16/02/1996 r.  

 

Do zadań ZGK należy: 

- zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, 

- remonty i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 

- gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz mieszkaniami. 

 

Podstawowa działalność ZGK, do której należy zaopatrywanie mieszkańców gminy Gardeja 

w wodę oraz odbiór ścieków prowadzona jest przez trzy działy, do których należą działy:  

- produkcji wody,  

- techniczny,  

- oczyszczalni ścieków.  

 

Na terenie gminy Gardeja znajdują się 4 stacje uzdatniania wody, które dostarczają wodę            

do 99% gospodarstw domowych. Stacje zlokalizowane są w Gardei, Otłowcu, Wandowie            

i w Czarnem Górnym.  Za zachowanie odpowiedniego ciśnienia dostarczanej do gospodarstw 

domowych wody odpowiadają pompownie znajdujące się w Gardei, Jaromierzu, Trumiejach, 

Rozajnach i Cyganach. 

Z ewidencji prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej wynika, że w 2019 roku 

produkcja wody wyniosła 497.378 m³, z tego sprzedano 240.378 m³ wody.  

 

W 2019 roku kontynuowano prace remontowe oraz modernizacyjne, które mają wpływ         

na jakość wody. Przeprowadzone badania przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną 

wykazały, że woda w wodociągu publicznym gminy Gardeja spełnia wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07/12/2017 r. w sprawie wymagań jakości wody 

przeznczonej do spożycia przez ludzi.   

 

Sieć wodociągowa na terenie gminy Gardeja ma 227,6 km długości. Przewody sieciowe mają 

20 i więcej lat. W 2019 roku wydano 52 pozwolenia na budowę nowych przyłączy 

wodociągowych oraz kanalizacyjnych oraz wydano 17 uzgodnień. 

 



Raport o stanie Gminy Gardeja za 2019 rok 
 

14 

Gospodarka ściekowa w gminie Gardeja opiera się na funkcjonującej zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gardei. Odbiór ścieków     

z terenów skanalizowanych odbywa się poprzez sieć ciśnieniową i grawitacyjną oraz                     

17 przepompowni zbiorczych i 19 przepompowni przydomowych. Całkowita długość sieci 

kanalizacyjnej wynosi 90,4 km i obejmuje 56,8% mieszkańców gminy. 

W 2019 roku ilość dopływających ścieków wraz z nieczystościami ciekłymi dowożonymi           

do oczyszczalni wynosiła 164.980 m³. 

 

W roku 2019 przeprowadzono niezbędne remonty i konserwacje takie jak: 

- wymieniono złoża filtracyjne Stacji Uzdatniania Wody Gardeja, dwa zbiorniki oraz dwa 

wkłady filtracyjne, 

- pomalowano Stację Uzdatniania Wody Otłowiec wewnątrz i na zewnątrz oraz wymieniono 

okna, 

-  wymieniono pompę głębinową na nową w Stacji Uzdatniania Wody Otłowiec, 

- odświeżono zewnętrzne części budynków stacji podnoszenia ciśnienia w Jaromierzu                   

i w  Trumiejach, 

- oczyszczono dna zbiorników wody oczyszczonej w  oczyszczalni ścieków Gardeja                 

(bez kosztów ZGK). 

- wymieniono zasilanie elektryczne Stacji Uzdatniania Wody Wandowo, 

- przebudowano sieć wodociągową przy ul. Grudziądzkiej. Inwestorem była Gmina Gardeja, 

- wybudowano sieci wodociągową w Gardei i w Bądkach o łącznej długości 1.153 km. 

Środki finansowe pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy. 

- zakupiono piaskarkę do zimowego utrzymania dróg gminnych - środki własne, 

- wykonano monitoring wizyjny oczyszczalnia ścieków - środki własne, 

- wykonano monitoring GPS pojazdów ZGK -  środki własne, 

- naprawiono 4 studnie kanalizacyjne w Trumiejach. 

 

Infrastruktura sieciowa jest znacząco wyeksploatowana, co wymusza wysokie nakłady                 

na modernizacje i remonty, konieczne do poniesienia w najbliższych latach. Niezbędna                 

jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Czarne Górne i Otłowiec oraz podniesienie 

poziomu zabezpieczenia obiektów przed ingerencją osób trzecich.   

Ważnym elementem dla dalszego rozwoju Zakładu powinna być  modernizacja 

przepompowni ścieków oraz dalsze kanalizowanie wsi. Sens rozbudowy kanalizacji                    

jest uzasadniony, gdyż została oddana do użytku po modernizacji oczyszczalnia ścieków, 

która obsłużyć może do 7000 mieszkańców. 

 

W zarządzie ZGK jest również 70 mieszkań i 26 lokali użytkowych.  

W 2019 roku 1 mieszkanie zostało sprzedane, a 4 mieszkania stoją wolne ze względu na brak 

najemców. 

 

W 2019 roku ZGK w Gardei otrzymał dotację przedmiotową do ceny wody i ścieków            

na kwotę 350.000,00 zł brutto. 

Wybudowano sieć wodociągową w Gardei na ul. Złotej, Iławskiej i Bądkach oraz sieć 

wodociągowo-kanalizacyjną w Gardei na ul. Sportowej. Wartość prac to 47.455,58 zł. 
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Analizę finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei w 2019 roku przedstawia 

poniższa tabela: 

  
Przychody za 2019 rok                     2 140 915,21 zł  

w tym:   

- woda                        879 790,40 zł  

- ścieki                        530 483,41 zł  

- czynsze dzierżawne                        141 128,57 zł  

- pozostałe usługi                         126 549,39 zł  

- inne, w tym odsetki                           65 507,86 zł  

- dotacje                        397 455,58 zł  

Koszty za 2019 rok                     2 116 180,84 zł  

Zysk za 2019 rok                           24 734,37 zł  

 

 

SZKOŁY 

 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Cyganach 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Cyganach jest placówka publiczną, do której          

w roku 2018/2019 uczęszczało 151 uczniów. Podział na klasy wygląda następująco: 

 
Klasa 0 I II III IV V VI VII VIII Razem 

Ilość 

uczniów 
23 11 17 17 17 17 17 16 16 151 

 

W Szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli oraz 3 osoby z pozostałego personelu. 

 

Uczniowie brali udział w szeregu konkursach i projektach osiągając przy tym wysokie lokaty, 

między innymi: 

-  Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II – promieniowanie ojcostwa”, 

- Debata Oxfordzka w Gardei „Czy Powiśle mogło być polskie po plebiscycie w 1920 roku?”, 

- Powiatowe konkursy „Pięknego czytania w Nowym Dworze Kwidzyńskim”, poetycki 

„Ojczyzna moja, Ojczyzna wolna”,  

- Gminne konkursy: plastyczny „Barwy jesieni”, „Piękna nasza Polska cała”                                       

i „Dla Niepodległej”, „Piosenka i pieśń patriotyczna” z okazji 100-rocznicy odzyskania 

niepodległości,  Festiwal Talentów w Cyganach, 

- Kuratoryjne konkursy z geografii i chemii, 

- Wojewódzki konkurs z geografii oraz wiele innych. 

 

Szkoła uczestniczyła w następujących projektach: 

- projekt rządowy „Aktywna tablica” – dzięki projektowi szkoła zyskała 3 monitory    

  interaktywne o łącznej wartości 17.500,00 zł, z czego 3.500,00 zł zostało dofinansowane    

  przez organ prowadzący gminę Gardeja, 

- „Koder Junior” Szkoła Mistrzów Internetu, 

- „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” i „Z Ortografią za Pan brat”, 

- „Global Money Week – Światowy Dzień Pieniądza”, 

- Program Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni. Misja: Rozumiemy podatki”, 

- Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”, 

- eTwinning -  część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego                 

  za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy Technologii Informacyjno-      
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  Komunikacyjnych (TIK). 

 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły dowożono łącznie 104 uczniów. 

Natomiast z dożywiania skorzystało 75 uczniów.  

 

Stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce w 2019 roku otrzymało w okresie: 

- styczeń-czerwiec - 1 uczeń,  

- wrzesień-grudzień - 4 uczniów. 

 

W Szkole Podstawowej w latach 2018/2019 wykonano prace remontowe polegające                    

na malowaniu 3 korytarzy szkolnych, wykonano podwieszenie sufitów i położono żywicę             

na ścianie. Wyremontowano korytarz przy kuchni oraz odmalowano kuchnię i bibliotekę 

szkolną. 

 

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem 

 

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem  jest placówka publiczną, 

do której w roku 2018/2019 uczęszczało 123 uczniów. Podział na klasy wygląda następująco: 

 
Klasa 0 I II III IV V VI VII VIII Razem 

Ilość 

uczniów 
26 9 12 14 14 14 9 13 12 123 

 

W Szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi. 

W 2019 roku jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego oraz jeden 

nauczyciel ukończył studia podyplomowe w zakresie geografii i w zakresie pedagogiki 

specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Uczniowie brali udział w szeregu konkursach i projektach osiągając przy tym wysokie lokaty, 

między innymi w: 

- III Gminnym Festiwalu Talentów w Cyganach, 

- Turnieju Piłki im. Żołnierzy Wyklętych w Gardei, 

- Powiatowym Konkursie Poetyckim „Ojczyzno moja, Ojczyzno wolna” w Szkole   

  Podstawowej w Nebrowie Wielkim,  

- XIV Mega Olimpiadzie Wiedzy w Gdańsku, 

- Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce   

  pamiętaj”, 

- Ogólnopolskich konkursach, tj.: „Uliczny Bieg Unijny” w Kwidzynie czy plastyczny                  

  „W Krainie fantazji", 

- Powiatowym konkursie wiedzy „Bystra główka”. 

 

W szkole wprowadzono innowacyjne programy: 

- „Czyń dobro” Program szkolnego koła wolontariatu, 

-  „Programuję przyszłość”, 

- „Kuchenne rewolucje”. 

 

W 2018/2019 podjęto szereg działań mających na celu współpracę z instytucjami                            

i organizacjami działającymi na terenie gminy i powiatu.  

Współpracowano między innymi z Urzędem Gminy Gardeja, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Kwidzynie, Posterunkiem Policji w Gardei i Strażą Miejską w Kwidzynie,  
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SPZOZ, GOPS, Biblioteką w Gardei, Sądem Rodzinnym w Kwidzynie                                              

oraz Stowarzyszeniami i zakładami pracy. 

 

Zorganizowano również szereg imprez i uroczystości, takich jak: 

- Sprzątanie Świata, 

- Dzień Pieczonego Ziemniaka, 

- VIII Światowy dzień Tabliczki Mnożenia, 

- XVIII Dzień papieski, 

- X Rocznica nadania imienia szkole, 

- Debata Oxfordzka, pt. „Czy Powiśle mogło być polskie po Plebiscycie w 1920 roku”, 

-  Warsztaty z zakresu robotyki i programowania, 

- 100 rocznica Narodowego Święta Niepodległości, 

- Dzień bezpiecznego Internetu 2019 oraz Bezpieczne ferie zimowe, 

- Akcja społeczna „Zacznij dobrze dzień”, i inne. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły dowożono łącznie 67 uczniów. 

Natomiast z dożywiania skorzystało 86 uczniów.  

Opieką wychowawczą w świetlicy szkolnej objętych było 89 uczniów. 

 

Stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce w 2019 roku otrzymało w okresie: 

- styczeń-czerwiec - 14 uczniów,  

- wrzesień-grudzień - 15 uczniów. 

 

Szkoła Podstawowa w Morawach - Przekształcona 

 

Z dniem 1 września 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego              

w Morawach została przekształcona zgodnie z przepisami (art. 89 ust. 9 ustawy Prawo 

oświatowe) poprzez przeniesienie jej siedziby mieszczącej się pod adresem Morawy 43,              

82-520 Gardeja, do budynku mieszczącego się w Wandowie pod adresem Wandowo 60,               

82-520 Gardeja.  

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Dobrzańskiego w Wandowie 

 

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańkiego w Wandowie  jest placówka publiczną, 

do której w roku 2018/2019 uczęszczało 102 uczniów. Podział na klasy wygląda następująco: 

 

 
Klasa 0 I II III IV V VI VII VIII Razem 

Ilość 

uczniów 
21 8 9 8 17 14 20 16 10 123 

 

W Szkole zatrudnionych było 20 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi. 

 

Uczniowie brali udział w wielu konkursach i projektach, między innymi w: 

- Narodowe czytanie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, 

- Konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna”,  

- Żywej lekcji historii z udziałem bractwa rycerskiego Kerin, 

-  Debacie Oxfordzkiej „Czy Powiśle mogło być polskie po plebiscycie 1920”, 

- konkursie wiedzy historycznej i innych. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły dowożono łącznie 99 uczniów. 
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Natomiast z dożywiania skorzystało 110 uczniów.  

Opieką wychowawczą w świetlicy szkolnej objętych było 80 uczniów. 

Uczniowie byli objęci programami pomocowymi „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. 

 

Stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce w 2019 roku otrzymało: 

- w okresie styczeń-czerwiec - 9 uczniów,  

- w okresie wrzesień-grudzień - 11 uczniów. 

 

W szkole zostały przeprowadzone prace remontowe polegające na modernizacji pomieszczeń  

szkolnych, odmalowaniu korytarzy i klas, odmalowaniu zniszczonych ławek i stolików 

szkolnych, uzupełniono zerwane fragmenty siatki ogrodzeniowej. Łączny koszt prac 

modernizacyjnych wyniósł 156.793,86 zł. Zakupiono również 5 komputerów stacjonarnych i 

kserokopiarkę. 
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Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Otłowcu 

 

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Otłowcu  jest placówka publiczną, do której              

w roku 2018/2019 uczęszczało 97 uczniów. Podział na klasy wygląda następująco: 

 
Klasa 0 I II III IV V VI VII VIII Razem 

Ilość 

uczniów 
16 10 11 9 11 13 6 9 12 97 

 

W Szkole zatrudnionych było 17 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi. 

 

W 2019 roku jeden nauczyciel zdał egzamin na nauczyciela mianowanego i jeden                          

na nauczyciela kontraktowego. Dwóch nauczycieli ukończyło studia podyplomowe                      

na kierunku Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem 

Aspergera oraz Oligofrenopedagogikę i na kierunku Sztuki plastyczne – Technika w szkole. 

 

Uczniowie brali udział w licznych konkurach gminnych, powiatowych, rejonowych, 

wojewódzkich i ogólnopolskich między innymi: 

- Konkursie plastycznym „Szkoła bez przemocy – Bezpieczny w sieci”,  

- Konkursie ROBOTYKI, 

- Konkursie literackim, recytatorskim, 

- Festiwalu talentów, 

- Konkursie Synapsik MEN i inne. 

 

Uczniowie wystąpili łącznie 61 razy w powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich 

imprezach sportowych dzięki otrzymanych dotacji z gminy Gardeja i przy współpracy            

z Młodzieżowym Towarzystwem Sportowym i Starostwem Powiatowym w Kwidzynie, 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gardei, Pomorskim Wojewódzkim Związkiem Tenisa 

Sportowego w Gdańsku i w Warszawie.  

Szkoła była organizatorem 9 imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu gminnym, 

powiatowym i wojewódzkim. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły dowożono łącznie 54 uczniów. 

Uczniowie byli objęci Programem „Szkoła z witaminką”. 

 

Stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce w 2019 roku otrzymało w okresie: 

- styczeń-czerwiec - 9 uczniów,  

- wrzesień-grudzień - 10 uczniów. 

 

W 2019 roku w szkole przeprowadzono drobne prace remontowe, zakupiono tablice 

interaktywną, ławki i krzesła oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne do biologii i do chemii. 

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach 

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trumiejach  jest placówka publiczną,                   

do której w roku 2018/2019 uczęszczało 80 uczniów. Podział na klasy wygląda następująco: 

 
Klasa 0 I II III IV V VI VII VIII Razem 

Ilość 

uczniów 
14 8 11 0 10 12 9 7 9 80 
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W Szkole zatrudnionych było 20 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi. 

Do szkoły podstawowej uczęszcza 1 uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego realizowanego w miejscu zamieszkania oraz 7 uczniów, którzy posiadają 

aktualne wyniki badań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie                               

ze stwierdzonymi deficytami. 

 

Uczniowie podobnie jak w innych szkołach brały udział w konkursach plastycznych, 

literackich, czytelniczych, sportowych, tj. unihokej, piłka nożna i innych. 

  

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły dowożono łącznie 54 uczniów. 

Natomiast z  dożywiania skorzystało 78 uczniów.  

Uczniowie byli objęci Programem „Szkoła z witaminką”. 

 

Stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce w 2019 roku otrzymało w okresie: 

- styczeń-czerwiec - 9 uczniów,  

- wrzesień-grudzień - 5 uczniów. 

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei 

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei  jest placówka publiczną, do której 

w roku 2018/2019 uczęszczało 273 uczniów szkoły podstawowej i 58 uczniów gimnazjum. 

Podział na klasy wygląda następująco: 

 
Klasa Gimnazjum I II III IV V VI VII VIII Razem 

Ilość 

uczniów 
58 25 33 24 44 42 35 35 35 273 

Liczna 

oddziałów 
3 1 2 1 2 2 2 2 2 58 

 

W Szkole zatrudnionych było 41 nauczycieli oraz 11 pracowników obsługi. 

 

Do szkoły podstawowej uczęszcza 8 uczniów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie                

o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz 4 uczniów gimnazjum                    

z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z zagrożeniem 

niedostosowania społecznego i słabym widzeniem. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie brali udział w następujących konkursach: 

- Informatycznym, chemicznym, matematycznym,  

- poetyckim „Ojczyzno moja, Ojczyzno wolna”,  

- Powiatowym konkursie Literacko-plastycznym, 

- Czytelniczym „W krainie fantazji”, 

- Wojewódzkim konkursie plastycznym „Szkoła bez przemocy – Cyberprzemocy  

i uzależnieniom mówimy NIE” oraz innych, 

- Turniejach piłki ręcznej na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, 

- Turniejach piłki siatkowej, 

- Turniejach unihokeja, na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.     

 

W 2018/2019 podjęto szereg działań mających na celu współpracę z instytucjami                     

i organizacjami działającymi na terenie gminy i powiatu.  

 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły dowożono łącznie 178 uczniów. 
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Z dożywiania dzieci skorzystało 188 uczniów.  

 

Stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce w 2019 roku otrzymało w okresie: 

- styczeń-czerwiec - 30 uczniów,  

- wrzesień-grudzień - 34 uczniów. 

 

 

Przedszkole w Gardei 

 

Przedszkole w Gardei jest placówką publiczną do której w 2018/2019 roku uczęszczało 97 

dzieci z miejscowości Budy, Cygany, Czarne Małe, Gardeja, Jamy, Olszówka, Osadniki, 

Rozajny, Szembruczek i Zebrdowo. 

Liczba dzieci w poszczególnym wieku kształtowała się następująco: 

 

Wiek dzieci 
2,5-letki i     

3-latki 
4-latki 5-latki 6-latki 7-latki Razem 

Ilość dzieci 20 25 19 32 1 97 

 

W Przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycieli oraz 6 osób z pozostałego personelu.  

 

Praca nauczycieli jest zgodna z bazą programową Wychowania Przedszkolnego.  

W latach 2018-2019 w Przedszkolu realizowane były następujące programy wspomagające 

podstawę programową: 

- „Wokół przedszkola” program wychowania przedszkolnego MAC autorstwa Małgorzaty 

Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej i Joanny Lendzion; 

-  „Dziecięca matematyka” program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, 

- „Kucharz Przedszkolaczek” program opracowany przez Radę Pedagogiczną, 

- „Wesoło w przedszkolu” program adaptacyjny dzieci opracowany przez Rade Pedagogiczną, 

- Program profilaktyczno-wychowawczy – świadome wprowadzanie dziecka w system 

pożądanych zachowań i rozwijanie kompetencji społecznych, 

- Program pracy z dzieckiem zdolnym – obejmującym dzieci, które wykazują szczególne 

zdolności, umiejętności z zakresu kształtowania pojęć matematycznych, plastycznych                      

i muzycznych. 

 

Z przedszkolakami przejawiającymi trudności w przyswajaniu treści programowych 

prowadzona była praca korekcyjno-kompensacyjna w porozumieniu ze specjalistami                      

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.  

 

W Przedszkolu organizowane były również imprezy i uroczystości dla dzieci i rodziców, 

między innymi zorganizowano „Sprzątanie Świata”, „Święto Niepodległości”, „Dzień 

Ziemi”, „Dzień dziecka”, „Dzień Rodziny”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Andrzejki”, „Wigilię” 

czy „Kostiumowy bal karnawałowy”. 

Dzieci brały równie udział w konkursach zarówno w wewnątrz-przedszkolnych i między-

przedszkolnych tj.: „Teatralia”, „XXV Pomorski Festiwal Piosenki Dziecięcej w Kwidzynie”, 

„X Olimpiada Misia Uszatka”, „Cudaki z warzyw”, „Stroik bożonarodzeniowy”, „Ulubiony 

bohater z bajki”.  

 

W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podejmowano działania profilaktyczne 

prowadzone przez nauczycieli, policjantów i strażaków. Na spotkaniach dzieciom 

przedstawiano formy zagrożenia i radzenia sobie z nimi. 
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W 2019 roku wykonano modernizację kotłowni w przedszkolu na łączną kwotę 83.603,72 zł. 

 

  
 

 

Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Wandowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm), art. 89 ust. 6 

i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 

zm.), zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki             

w Wandowie z siedzibą pod adresem Wandowo 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI 
 

 

 

 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI 
 

Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja im. Janusza Korczaka w Gardei 

 

Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. Janusza Korczaka w Gardei do dnia 31 grudnia 2019 

roku był Pan Norbert Cesarz. 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja im. Janusza Korczaka, zwana dalej Biblioteką,                   

jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie prawa, a w szczególności: 

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej kwestie oświatowe należy wskazać, że: 

1. Ilość szkół w gminie jest zbyt wysoka, a ilość dzieci w klasach jest zbyt mała.  

2. Konieczna jest bieżąca analiza finansowo-organizacyjna wszystkich szkół pod 

kątem generowanych kosztów oraz źródeł ich pokrycia, ilości etatów i 

ponoszonych z tego tytułu kosztów oraz ilości uczniów i kosztów w przeliczeniu 

na ucznia. 

3. Przeprowadzenie działań mających za zadanie ustalenie planów na kolejne lata, 

najlepiej planów długookresowych, np. 5 letnich biorąc pod uwagę „ujemny 

przyrost naturalny” w gminie Gardeja. 

4. Utrzymanie wszystkich szkół w gminie będzie generowało wysokie koszty              

w kolejnych latach, obciążając tym samym budżet Gminy Gardeja.    
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Statutu nadanego uchwałą nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 

r.; Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115 ze zm.); Ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, 1669 ze zm.)  

 

Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja ma dwie filie - w Wandowie oraz w Czarnem Dolnem. 

 

Łącznie w Bibliotekach zatrudnionych jest 4 pracowników, na 3,25 etatu. 

 

Budżet trzech Bibliotek w 2019 roku wyniósł 272.585,42 zł. 

 

W 2019 roku Biblioteka Narodowa przyznała środki na realizację programu „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 8.530,00 zł. Z przyznanych środków 

zakupiono 500 książek.  

Wkład własny BPGG w projekcie wyniósł 15.252,62 zł, z którego zakupiono 671 książki 

drukowane oraz 4 audiobooki.  

Wartość projektu wyniosła łącznie – 23.782,62 zł (o 6.500,13 zł więcej niż w roku 2018).  

Łączna suma zakupionych jednostek inwentarzowych w ramach programu wyniosła – 1171 

egzemplarzy (297 egzemplarzy więcej w stosunku do roku ubiegłego). 

 

W ciągu 2019 roku zakupiono do Biblioteki łącznie 1171 książek oraz 4 audiobooki oraz 

włączono do księgozbioru 110 woluminów o wartości 1.135,04 zł. Łączna wartość zbiorów 

zakupionych i nabytych inną drogą w 2019 roku wyniosła 24.917,66 zł (wzrost o 5.641,82 zł               

w stosunku do nakładów w roku poprzednim). 

 

Stan księgozbioru wszystkich bibliotek na dzień 31/12/2019 roku przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Wyszczególnienie Ilość książek 

Ilość 

audiobooków Ilość filmów Łączna wartość 

Bibliotek w Gardei 13975 6 2      119 832,65 zł  

Biblioteka w Wandowie 9424 6 0        75 019,16 zł  

Biblioteka w Czarnem Dolnem 10302 5 0        74 027,26 zł  

RAZEM 33701 17 2      268 879,07 zł  

 

W 2019 roku w sieci bibliotek w Gardei, Wandowie i Czarnem Dolnem zarejestrowanych 

było 681 czytelników. 

W 2019 roku każda z jednostek BPGG dysponowała minimum jednym komputerem 

podłączonym do Internetu. W Bibliotece w Gardei uruchomiono możliwość zdalnego 

korzystania ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej w ramach programu ACADEMICA. 

Zbyt mała powierzchnia bibliotek nie pozwoliła na większy rozwój czytelni internetowych. 

Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowany był proces wprowadzania opisów książek               

do programu komputerowego Libra. Na koniec roku 2019 poziom opracowania zbiorów 

wyniósł około 75% całego księgozbioru. Wykorzystanie komputerów znacząco usprawniło 

proces wypożyczania oraz inwentaryzacji zbiorów. 

Stworzono możliwość wypożyczenia książek mówionych dla osób z niepełnosprawnością 

wzroku. Zbiór obecnie stanowi 1.720 nagrań cyfrowych (audiobooków) do odsłuchania 

wyłącznie przy użyciu CZYTAKA – urządzenia nieodpłatnie udostępnionego przez 

Stowarzyszenie LARIX.    
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Realizując cele statutowe bibliotekarze aktywnie angażowali się w wydarzenia na terenie 

Gminy Gardeja oraz prowadzili zajęcia promujące czytelnictwo, a w szczególności: lekcje 

biblioteczne, głośne czytanie, wystawy, udział w imprezach i innych wydarzeniach 

orgaznizowanych przez gminne instytucje jak i w spotkaniach autorskich. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Biblioteka angażowała się również w organizację: 

- imprezy plenerowej pt. „Noc Świętojańska”, 

- ferii zimowych dla dzieci, 

- projekcji filmu na podstawie książki „Mały książę”, 

- rozdano „paszporty małym czytelnikom. 
 

W grudniu 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja przystąpiła do projektu „Legimi – 

konsorcjum pomorskie”. Projekt ma na celu stworzenie osobom zarejestrowanym                          

w Bibliotece platformy do optymalnego korzystania z elektronicznych wersji publikacji 

udostępnianych przez Legimi S.A z siedzibą w Poznaniu.  

 

Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Stanisława Moniuszki.             

Z tej okazji Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja 

organizowała wraz ze Szkołą Podstawową w Morawach 

spotkanie autorskie Pani Izabelli Klebańskiej - autorką 

książek dla dzieci i młodzieży.  

Było ono okazją do promocji książki pt. „Hej, zagrajcie 

siarczyście! Opowieść o Stanisławie Moniuszce”, ale także 

do szerszego poznania twórczości pisarki i nabycia 

wybranych książek. 

 

W Wandowie, odbyło się niezapomniane wydarzenie - znana 

pisarka Magdalena Witkiewicz dokonała ponownego 

otwarcia (po remoncie) Filii naszej Biblioteki, oraz 

zaprezentowała najnowszą książkę pt. "Jeszcze się kiedyś 

spotkamy".  

Spotkanie odbyło się na holu głównym budynku Gimnazjum 

– dzięki temu ponad 80 sympatyków Pani Magdaleny 

Witkiewicz mogło wziąć udział w wieczorze autorskim.  

 

Krystyna Mirek – ceniona pisarka powieści obyczajowych dla 

kobiet. Krystyna Mirek jak nikt zna kobiety, co pokazuję 

konsekwentnie w swoich powieściach i tak kreuje swoje 

bohaterki, aby były jak najbliższe czytelniczkom. 

Pisarka ukazała się nam jako ciepła, dowcipna i pełna 

mądrości życiowej kobieta!  

W trakcie spotkania odbyło się losowanie 3 czytelników, 

którzy mogli wybrać książkę Krystyny Mirek! Autorka 

przekazała egzemplarze ze specjalną dedykacją                           

dla zwycięzców! 
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W ramach współpracy Legimi świadczyć będzie na rzecz Biblioteki usługi w trzech głównych 

obszarach:  

a) hostingu Publikacji elektronicznych w taki sposób, by były dostępne na potrzeby 

czytelników Bibliotek,  

b) udostępnienia Aplikacji w taki sposób, by za jej pomocą czytelnicy Bibliotek mogli czytać 

Publikacje elektroniczne,  

c) dostarczania Publikacji elektronicznych czytelnikom Bibliotek w taki sposób, by Lider 

konsorcjum oraz Biblioteki mogły realizować swoje cele statutowe, w tym poprzez 

udostępnianie zbiorów na miejscu i poza budynkiem Biblioteki.  

 

W Bibliotece w Wandowie w 2019 roku przeprowadzono prace remontowe. Zakres prac 

obejmował wymianę liczników zużycia prądu, pomalowanie ścian, wymianę podłóg. 

Wymieniono również regały oraz zaktualizowano system alarmowy zabezpieczający mienie 

biblioteki. Utworzono kącik dla dzieci ze stanowiskiem komputerowym. Dzięki instalacji 

nowych serwerów udostępniono katalogi online. 

 

         
    Przed remontem                     Po remoncie 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Gardei 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Gardei został powołany Uchwałą Rady Gminy                             

nr XXXVI/260/2002 z dnia 26 czerwca 2002 roku. Wpisany został do Gminnego rejestru 

Instytucji Kultury uzyskując tym samym osobowość prawną. 

 

Dyrektorem GOK w Gardei jest Pan Emilian Jaworowicz. 

W GOK w Gardei zatrudnione są 4 osoby. 

 

GOK realizuje zadania w zakresie działalności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, prowadzi 

popołudniowe zajęcia w ośrodku rozwijające różne formy przedsięwzięć oraz administruje 

powierzonym majątkiem, na którego składa się część budynku straży oraz tereny rekreacyjne 

nad jeziorem Kamień, tj. stadion, szatnie, plażę i amfiteatr.   

 

W 2019 roku przez GOK w Gardei zostały zrealizowane następujące projekty: 

- Teatralne Czwartki, 

- Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, 

- 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Tropem Wilczym Bieg Pamięci   

  Żołnierzy Wyklętych,  

- Wielkanocne spotkania seniorów, 

- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, 
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- Rajd Papieski, 

- Plener malarski dla dzieci, spotkanie malarsko-rzeźbiarskie dla twórców gminy Gardeja                 

  i zaproszonych gości, plenerowe warsztaty i wystawy, plenerowe spotkania dla dorosłych, 

- Przegląd Piosenki Biesiadnej, 

- Dzień Matki i Ojca – spotkania seniorów, 

- Obchody Nocy Świętojańskiej, 

- Obchody Święta Wojska Polskiego, 

- Dożynki Gminne i zakończenie lata, 

- Dzień Pieczonego Ziemniaka, 

- Jesienne spotkania z kulturą, 

- Wystawa twórczości Mieczysława Milewskiego, 

- Obchody Święta 11 Listopada, 

- Spotkania andrzejkowe oraz wigilia dla seniorów i mieszkańców gminy. 

  

  
 

Środki finansowe na działalność Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 roku wynosiły 

420.735,93 zł. Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi stanowiły 46,23% środków 

finansowych, na organizację imprez kulturalnych i sportowych przeznaczono 32,27%  

środków finansowych, pozostałe 21,50% były to koszty bieżącego utrzymania budynku, 

stadionu, ubezpieczenia oraz zakupu wyposażenia.  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei 
 

Kierownikiem SPZOZ w Gardei od dnia 14/11/2019 r. jest Pani Wioletta Krupińska, która od 

02/09/2019 do 14/11/2019 r.  pełniła obowiązki kierownika. 

W okresie od stycznia do lipca SPZOZ w Gardei zarządzał Pan Przemysław Grzelak, 

następnie w sierpniu pełnił obowiązki Pan Jan Szmiendowski. 

W SPZOZ w Gardei zatrudnionych było 8 lekarzy – na kontrakcie, 3 pielęgniarki 

środowiskowo-rodzinne – na kontrakcie, 1 pielęgniarka położna – na kontrakcie,                          

7 pielęgniarek na umowę o pracę, oraz 6 osób pozostałego personelu. 
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SPZOZ w Gardei sprawuje pieczę nad filiami w Wandowie i w Czarnem Dolnem. 

 

Finansowanie bieżącej działalności SPZOZ pochodzi z zawartego kontraktu z Pomorskim 

Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Wg stanu na dzień 31/12/2019 roku przychody wyniosły 2.164.052,38 zł, koszty kształtowały 

się na poziomie 2.122.758,15 zł. Zysk na koniec 2019 wyniósł 41.294.23 zł. 

 

W ramach kontraktu wykonywane są porady lekarskie ogólne, porady lekarskie pediatryczne, 

porady ginekologiczne, porady stomatologiczne, wizyty domowe lekarskie, wizyty domowe 

świadczone przez pielęgniarki środowiskowe oraz porady zabiegowe.  

W ramach własnych środków SPZOZ nieodpłatnie wykonuje usługi medyczne w zakresie 

fizjoterapii i rehabilitacji.  

   

Ilości wykonanych w 2019 roku porad przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie Gardeja Wandowo Czarne Dolne Razem 

Porady ogólne 15922 7988 3674 27584 

Porady dziecięce 3966 1112 312 5390 

Porady ginekologiczne 594 0 0 594 

Porady stomatologiczne 1892 0 0 1892 

Wizyty domowe lekarskie 89 31 0 120 

Wizyty domowe pielęgniarki środowiskowej 1058 1300 1409 3767 

Usługi wykonane w gabinecie zabiegowym 5358 2007 1520 8885 

Szczepienia 36 46 64 146 

Porady rehabilitacyjne 495 0 0 495 

Usługi wykonane w Gabinecie Fizjoterapii 25869 0 0 25869 

RAZEM 55279 12484 6979 74742 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei ma podpisany kontrakt               

z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku na świadczenie usług 

medycznych na kolejny rok. 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei borykał się jak cały kraj                   

z niedoborem lekarzy, co się wiąże z trudnością z obsadą dyżurów i jednocześnie                     

z koniecznością podniesienia stawek za roboczogodzinę.  

 

 

II. Informacje finansowe 

 

1. Budżet gminy na 2019 rok 
 

Budżet Gminy Gardeja na 2019 rok został uchwalony uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy w 

dniu 21/12/2018 roku. W trakcie roku budżetowego budżet był zmieniany. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Gdańsku Uchwała nr 048/g223/R/III/2020 w dniu 08/04/2020 pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone przez Wójta Gardeja sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 

rok.  

 

Szczegóły zostały zaprezentowane w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy 

Gardeja za 2019 rok”. 
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2. Wykonanie wydatków majątkowych 
 

Wydatki majątkowe za 2019 rok zaplanowane zostały na poziomie 1.791.400,00 zł. 

Zrealizowane zostały w wysokości 1.716.972,60 zł, co stanowi 4,24% wykonania ogółem 

wydatków gminy Gardeja.  

 

Poniższa tabela przedstawia zadania, które zostały zrealizowane na dzień 31/12/2019 r. 

 

 

Nazwa zadania - lokalizacja 
Okres 

realizacji 

Wartość 

zadania 

Wydatkowano na  

31.12.2019 r. 

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej 

w Bądkach oraz w Gardei przy ul. Złotej, Iławskiej, a ul. 

Sportowa łącznie z siecią kanalizacyjną. 

2019 25.500 25.419,10 

Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na 

budowę sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy 

ul. Złotej, Iławskiej, a ul. Sportowa łącznie z budową sieci 

kanalizacyjnej. 

2019 49.500 47.455,58 

Opracowanie analizy efektywności kosztowej oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego pod budowę sieci kanalizacyjnej w 

Bądkach. 

2019 21.000 20.760,00 

Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 

55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei. 
2019 177.000 175.953,60 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Pawłowie. 
2019 344.000 343.904,57  

Projekt chodnika w pasie drogi nr 523 w Wilkowie. 2019 17.500 14.268,00  

Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją 

deszczową w Rozajnach - etap II. 
2017/2019 415.900 415.881,33  

Projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na 

odcinku 50 m. 
2019 10.000 3.425,00  

Budowa ciągu pieszo - jezdnego w Gardei przy 

ul. Wodnej - etap I. 
2019 18.000 17.172,00  

Projekt modernizacji drogi gminnej nr 250010G Pawłowo – 

Szynwałd. 
2019 15.000 14.698,50  

Projekt modernizacji drogi gminnej Czarne Małe II. 2019 15.000 14.575,50  

Projekt przebudowy chodnika - ul. Mały Rynek przy 

przystanku autobusowym w Gardei. 
2019 10.000 8.107,00  

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy 

Gardeja. 
2019 12.000 0,00  

Projekt modernizacji drogi wewnętrznej 

w miejscowości Trumieje w kierunku szkoły podstawowej. 
2019 17.500 7.907,00  

Zakup działek pod drogi gminne. 2019 40.000 8.550,60 

Zakup nieruchomości w Nowej Wiosce 

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. 
2019 62.000 61.786,70 

Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Gardeja. 2019 12.000 11.316,00  
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Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Urzędu 

Gminy przy ul. Kwidzyńskiej 27 w Gardei. 
2019 36.500 35.547,00 

Projekt rozbudowy remizy OSP w Rozajnach. 2019 21.000 20.861,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji 

elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i 

monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardei. 

2019 31.000 30.258,00 

Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej 

w Wandowie. 
2019 157.000 156.793,86 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz 

z modernizacją kotłowni w przedszkolu gminnym 

w Gardei, przy ul. Młyńskiej. 

2019 84.000  83.603,72 

Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków w gminie Gardeja. 
2019 50.000 50.000,00  

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku świetlicy w 

Rozajnach 
2019 40.000 39.203,89 

Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce. 2019 76.000 75.524,65  

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku świetlicy 

wiejskiej w Bądkach. 
2019 34.000 34.000,00 

RAZEM   1.716.972,60 zł 

 

 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Szczegółowe dane dotyczące posiadania Gminy zawarte są w sporządzonej informacji                   

o stanie mienia komunalnego gminy Gardeja za rok 2019.  

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność gminy Gardeja na dzień 

31/12/2019 r. wyniosła 517 ha.  

 

Grunty mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie Gminy Gardeja 

przedstawiają się następująco: 

- grunty orne o powierzchni 93 ha, 

- sady o powierzchni 1 ha, 

- łąki o powierzchni 11 ha,  

- pastwiska o powierzchni 24 ha,  

- lasy i zadrzewienia o powierzchni 13 ha,  

- tereny mieszkaniowe o powierzchni 27 ha,  

- inne tereny zabudowane o powierzchni 6 ha,  

-tereny niezabudowane – zurbanizowane o powierzchni 6 ha,  

- tereny wypoczynkowe o powierzchni 1 ha,  

- drogi o powierzchni 236 ha, 

- tereny pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych o powierzchni 0,5 ha,  

- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o powierzchni 43 ha,  

- inne tj. nieużytki, rowy, użytki kopalne, tereny różne o powierzchni 55 ha. 

 
Gmina Gardeja oddała w wieczyste użytkowanie 3 ha nieruchomości z tego 2 ha osobom 

fizycznym i 1 ha osobom prawnym oraz oddała w trwały zarząd nieruchomości                            

na prowadzenie przedszkola i szkół o powierzchni 8 ha.  
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Nieruchomości stanowiące współwłasności gminy Gardeja i osób fizycznych na terenie 

gminy to grunty zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi o łącznej powierzchni 6,45 

ha. 

 

Gmina Gardeja posiada również 2.801 udziałów o wartości 1.400.500,00 zł w Zakładzie 

Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Gilwie.  

 

W ciągu 2019 roku gmina Gardeja nabyła 11 nieruchomości gruntowych o łącznej 

powierzchni 0,8908 ha z przeznaczeniem na publiczne drogi gminne, regulację granic drogi 

wewnętrznej gminnej, planowanie drogi lub poszerzenie i zabudowę budynkiem użytkowym. 

 

W 2019 roku gmina Gardeja sprzedała 2 działki niezabudowane w obrębie Moraw i Otoczyna 

o łącznej powierzchni 0,3441 ha oraz lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym 

wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym w Krzykosach o powierzchni 0,0612 ha 

(udział wynoszący 1/6 części całej działki). 

 

Zamieniono dwie działki niezabudowane o powierzchni 0,2417 ha w obrębie Otłowca. 

 

W roku 2019 łącznie dochody z mienia komunalnego na terenie Gminy Gardeja wyniosły 

29.739,83 zł, z tego: 

- 11.739,60 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych; 

- 11.100,00 zł – ze sprzedaży gruntów; 

- 6.900,23 zł – z rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. 

 

 

III. Informacja o politykach, strategiach i programach w Gminie Gardeja 

oraz ich realizacja  

 

1. Strategia rozwoju Gminy Gardeja 

 
Strategia rozwoju gminy Gardeja  uchwalona w 2007 roku na lata 2007-2015, pomimo           

że formalnie jest już nieaktualna, to w sferze koncepcyjnej i operacyjnej nie tylko wywarła 

znaczący wpływ na rozwój jednostki ale była również podstawą innych planów i programów. 

Wyznaczone zostały w niej obszary działania dotyczące gospodarki, przestrzeni, ekologii, 

infrastruktury i społeczności.   

W obszarze dotyczących gospodarki priorytetem było podjęcie działań edukacyjnych                      

i promocyjnych, mających na celu wykorzystanie atutu jakim jest stan środowiska 

naturalnego, jego położenie dla rozwoju działalności mieszkańców. 

W obszarze dotyczącym przestrzeni priorytetem było podjęcie działań umożliwiających 

likwidację zaniedbań w zakresie melioracji i regulacji stosunków wodnych przy 

jednoczesnym tworzeniem i aktualizowaniem dokumentów planistycznych, będących 

podstawa do realizacji nowych inwestycji. Dla rozwoju turystyki istotnym elementem było 

lepsze wykorzystanie szlaków komunikacyjnych. 

W obszarze ekologii priorytetem było podjęcie działań w kierunku poprawy stanu środowiska 

naturalnego poprzez kontynuację systemu segregacji odpadów stałych na terenie gminy 

Gardeja jak również stworzenie warunków do sposobu pozyskiwania energii cieplnej przez 

indywidualne gospodarstwa domowe.   
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W obszarze infrastruktury priorytetem było podjęcie działań w kierunku poprawy stanu 

technicznego dróg gminnych, budowy sieci i modernizacji kanalizacyjnej,  rozbudowy 

infrastruktury odbioru ścieków z terenu gminy.     

W obszarze społeczności priorytetem były działania związane z tworzeniem warunków                

dla rozwoju edukacyjnego dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Gardeja przy 

jednoczesnym przeciwdziałaniu zdarzeniom niepożądanym, patologicznym. Obszar ten 

powinien być wspierany przez podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.    

 

Gardeja jest gminą, w której rolnictwo jest silnie rozwinięte. Około 58% powierzchni gminy 

to grunty orne. W „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Gardeja” z 2014 wskazany              

był szereg celów mających związek z rolnictwem i rolnikami.  

 

 
 

W roku 2019 wykonano następujące działania służące rolnictwu: 

 

Rozdział Nazwa zadania - lokalizacja Realizacja 
Wartość 

zadania 

Wydatkowan

o na  

31.12.2019 r. 

  
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I 

ŁOWIECTWO 
  617.000 zł 613.492,85 

1010 

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci 

wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy ul. 

Złotej, Iławskiej, a ul. Sportowa łącznie z siecią 

kanalizacyjną. 

2019 25.500 zł 25.419,10 zł 

Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem 

na budowę sieci wodociągowej w Bądkach oraz w 

Gardei przy ul. Złotej, Iławskiej, a ul. Sportowa 

łącznie z budową sieci kanalizacyjnej. 

2019 49.500 zł 47.455,58 zł 

Opracowanie analizy efektywności kosztowej oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego pod budowę 

sieci kanalizacyjnej w Bądkach. 

2019 21.000 zł 20.760,00 zł 

Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi 

krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei. 
2019 177.000 zł 175.953,60 zł 

1042 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Pawłowie. 
2019 344.000 zł 343.904,57 zł 

 

 

Gmina wspiera również rolników aktualnymi informacjami na stronie internetowej Urzędu.     

Samorząd realizuje zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym gospodarki 

gruntami zgodnie z przepisami tj. z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów 
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rolnych i leśnych. W odniesieniu do samorządu gminnego podstawowym aktem prawa 

miejscowego sporządzanym i realizowanym przez samorząd gminny jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, który ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego i określa sposób zagospodarowania tereny, w tym obszary 

przewidziane na cele rolne. Ustawa zawiera szereg uregulować, które mają przeciwdziałać 

nieracjonalnej gospodarce przestrzenią produkcyjną rolną i leśną. Uregulowania                            

te wprowadzają ograniczenia administracyjne i ekonomiczne mające na celu ochronę przed 

przeznaczeniem na cele nierolnicze.   

Gmina Gardeja współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, z Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Pomorskim Ośrodkiem  Doradztwa 

Rolniczego dla dobra rolników i mieszańców gminy. 

 

2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

 
Gmina Gardeja w 2019 roku podjęła szereg działań mających na celu przeciwdziałanie               

i zapobieganie marginalizacji oraz wykluczenia społecznego osób mieszkających na terenie 

gminy.  

Gmina Gardeja przy wspólnym udziale Powiatu Kwidzyńskiego podjęła działania 

skoncentrowane między innymi na likwidację barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.  

 

Działania miały na celu zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom dostępu do sprzętu                      

i pomocy do wspomagania procesu terapii i rehabilitacji - usługi doradztwa i wypożyczania 

sprzętu, prowadzenia dodatkowych zajęć w środowisku domowym oraz spotkań 

superwizyjnych dla 20-tu dzieci z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się z gminami  

Powiatu Kwidzyńskiego. 

 

Kolejnym działaniem było wsparcie Powiatu Kwidzyńskiego w programie szczepienia dzieci 

pt. „Powiatowy programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” 

Szczepienia obejmowały dziewczynki urodzone w 2007 roku. Z tego działania skorzystało 36 

dziewczynek z terenu Gminy Gardeja. 

 

3. Program ochrony środowiska dla Gminy Gardeja na lata 2017-2020          

z perspektywą na lata 2021-2024 
 

Uchwałą Nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy z 28 grudnia 2017 r. został wprowadzony 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gardeja na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024”. Program określa politykę, cele i zadania, których realizacja wpłynie na poprawę 

stanu środowiska naturalnego, a także zapewni mechanizmy chroniące środowisko przed 

degradacją.  

 Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gardeja jest realizacja przez 

jednostki samorządowe, zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych  

i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym, polityki ochrony 

środowiska. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, 

opracowanie go i uchwalenie ma za zadanie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju 

gminy Gardeja, uwzględniając przy tym kwestie związane z ochrona środowiska.  
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Najważniejsze obszary objęte programem dotyczą gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki 

odpadami, zarządzanie środowiskiem, edukacji ekologicznej, ochronę powierzchni ziemi         

i gleby, ochronę powietrza, ochronę przed hałasem oraz odnawialne źródła energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z budową oczyszczalni oraz uruchomieniem Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego w skrócie 

PSZOK odczuwane są pozytywne zmiany w ochronie środowiska. 

W 2019 roku dofinansowano również 20 wniosków na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków.  

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Gardeja jest PUM Grudziądz.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

prowadzi firma PUM Grudziądz, ul. Młyńska 31 w Gardei. Punkt 

czynny jest w następujących dniach i godzinach: piątek 12:00 - 

18:00, sobota 8:00 - 15:00.  

Miejscem zagospodarowania przez PUM Grudziądz odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gardeja 

jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Gilwa Mała. 

 

 

4. Program opieki nad zabytkami w gminie Gardeja 

 
Jednym z najważniejszych interesów publicznych to zachowanie, ochrona i konserwacja 

zabytków. Właściwe zachowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ma ogromny wpływ 

na kształtowanie się tożsamości lokalnej. Obowiązek opracowania programu wynika z ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i ma na celu poprawę stanu zachowanych 

zasobów kulturowych przez właściwe eksponowanie walorów krajobrazu kulturowego, 

wykorzystanie w celach edukacyjnych i wychowawczych, rozwoju turystyki, a także cele 

społeczne i gospodarcze. Program wymaga cyklicznej aktualizacji z uwagi na zmieniające się 

przepisy prawa oraz zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, kulturowe czy zmieniający 

się stan zasobów dziedzictwa kulturowego. 

Gmina może się pochwalić się wieloma zabytkami, które dla koneserów sztuki mają ogromne 

znaczenie. Na szczególna uwagę zasługują obiekty sakralne, do których należą kościół              

p.w. matki Boskiej Różańcowej w Czarnem Dolnem z XIV wieku, kościół p.w. Chrystusa 

Króla w Trumiejach pochodzący z XIV wieku oraz kościół p.w. Świętego Józefa w Gardei – 

wieża wzniesiona w latach 1330-1334. Godne uwagi są również zespół pałacowo-folwarczny 

w Nowej Wiosce pochodzący z XVIII w., zespół rezydencjonalno-parkowy w Klecewie 

pochodzący pierwotnie z XIX w. czy zespół pałacowo-parkowy w Otłowcu z początku XX 

wieku.    

Program wspomaga dążenie do uzyskania w gminie Gardeja sukcesywnego ograniczenia 

degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie 

zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku                            

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.) ocena efektów realizacji programu dokonywana 

jest okresowo co 2 lata. 
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5. Program gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu na lata                  

2019-2023 

 
Uchwałą Nr V/33/2019 z dnia 27/02/2019 r. wprowadzono w życie wieloletni program 

osłonowy w zakresie dożywiania pt. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole                   

i w domu” na lata 2019-2023.  

 

Celem Programu gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu jest: 

- zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, 

zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych mających niskie 

dochody lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

- zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły realizujących kształcenie 

ogólne w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

 

Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei, który 

realizuje cele programu przy współpracy innych jednostek tj. szkoły, przedszkole. 

 

W ramach Programu przewiduje się udzielenie pomocy w jednej z form:  

- posiłek,  

- świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,  

- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

 

Program przewiduje udzielenie pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia 

posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej 

przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Ponadto została przyjęta uchwała dotycząca podwyższenia do 150% kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego                   

na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. 

Pozwoliło to na zwiększenie liczby osób i rodzin wymagających zabezpieczenia potrzeb 

żywieniowych.  

 

Na terenie gminy Gardeja znajduje się wiele 

zabytków,  do nich należy przydrożna kapliczka wraz 

z ogrodzeniem, umiejscowiona na działce nr 215 w 

Cyganach. Kapliczkę ufundował "Związek M.W.R.P. 

WICI - Cyganowo 1947" (Związek Młodzieży 

Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "WICI"). 

W 2019 roku zlecono wykonanie projektu renowacji 

zabytkowej kapliczki przydrożnej firmie Biuro 

Obsługi Inwestycji Daniel Łukiańczyk w Kwidzynie.  

Projekt został przygotowany i przedłożony w 

Urzędzie Gminy 19/12/2019 roku. 

Wykonanie projektu renowacji jest pierwszym 

etapem, który będzie realizowany w 2020 roku. 
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W ramach Programu dożywianie uczniów we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie 

i poza terenem Gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gardeja, zapewniono 

207 dzieciom ze 101 rodzin, na łączną kwotę 57.963 zł. 

Pomocą w formie posiłku niewymagającą przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, objęto 

52 dzieci, na łączną kwotę. 7.598 zł. 

 

6. Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 
 

Uchwałą Nr XIV/81/2019 Rady Gminy z dnia 23 października 2019 roku wprowadzono 

„Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Gardeja w roku 2019/2020 do 

poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

pochodzących z gminy Gardeja”.  

 

Azbest  jest nazwą handlową minerałów włóknistych – pod względem chemicznym: 

krzemianów, metali: magnezu, żelaza, sodu, wapnia. Azbest w budownictwie stosowany był 

najczęściej jako składnik płyt na pokrycia dachowe, okładzin na elewacje, a także do osłony 

rur i kanałów wentylacyjnych. 

Azbest znalazł zastosowanie w około tysiącu technologii przemysłowych. Ponad 80% azbestu 

zużywane było do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. Ponadto wykonywano           

z niego wyroby: izolacyjne, cierne, uszczelniające, hydroizolacyjne i inne. 

 

W 2002 roku przyjęto program usuwania wyrobów azbestowych w całej Polsce.  

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej z 23.10.2003 roku. 

dopuszcza się warunkowo stosowanie wyrobów zawierających azbest nie dłużej niż do 

31.12.2032 r. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Gardeja, osoby fizyczne, jednostki 

organizacyjne gminy Gardeja jak i inne podmioty mogą ubiegać się o dotację. Refundacja 

poniesionych kosztów może wynosić do 100% udokumentowanych fakturami wydatków, nie 

więcej jednak niż: 

- 600,00 zł brutto za 1 tonę łącznie z demontażem, zbieranie, ładunkiem                                            

i unieszkodliwieniem, 

- 300,00 zł brutto za 1 tonę łącznie tylko za transport i unieszkodliwienie. 

 

Aby ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów trzeba spełnić określone w Regulaminie 

warunki. 

 

 

7. Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej dla Gminy 

Gardeja na lata 2019-2021 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Gminy  

są zobowiązane do opracowania i wdrażania w życie 3 letniego programu pomocy dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych.  

W Gminie Gardeja podjętą Uchwałą nr VI/46/2019 z dnia 27 marca 2019 roku  wdrażany jest 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 który, jest kontynuacją z lat 

poprzednich 2016-2018. Grupą odbiorców wskazaną w preambule ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. gdzie czytamy: „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy           

ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia,                

w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony 
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przysługujących im prawi wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką 

społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju”. Program kładzie głównie nacisk,             

na potrzebę wparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze. 

 

Główne cele programu to pomoc w: 

- wychowaniu w rodzinie, a w razie konieczności wychowania poza nią, 

- powrót do rodzinny, 

- utrzymanie osobistych kontaktów z rodzicami chyba, że Sąd nakazał inaczej,  

- utrzymaniu stabilnego środowiska, 

- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i przekonań oraz zabaw i wypoczynku,  

- pomocy w przygotowaniu do życia,  

- ochrony przed przemocą słowną i przemocą cielesną,  

- poszanowaniu tożsamości kulturowej i religijnej,  

- dostępu do informacji dot. pochodzenia. 

 
Cele programu realizowane są z pomocą oraz wsparciem różnych instytucji i służb 

działających na rzecz dzieci i rodziny.  Na terenie gminy Gardeja wsparcia udzielają między 

innymi: 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Urząd Gminy w Gardei, 

- Szkoły i Placówki oświatowe, 

- SPZOZ w Gardei oraz inne instytucje zajmujące się ochroną zdrowia, Poradnie     

Specjalistyczne, 

-  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie, 

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie, 

- Zespół Interdyscyplinarny, 

- Sąd Rodzinny i Nieletnich w Kwidzynie, 

- Policja. 

 

Wiele problemów, z którymi borykają się rodziny nie zawsze da się rozwiązać                             

bez specjalistycznego wsparcia ze strony, np. lekarza specjalisty czy osoby ze specjalnym 

przygotowaniem do rozwiazywania problemów rodzinnych czy sądu.  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej                  

w gminie Gardeja powołany jest asystent rodziny. Asystent rodziny jest pracownikiem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei. Obecnie GOPS zatrudnia jednego 

asystenta na umowę o prac. 

Asystent ma za zadanie wspierać rodzinę w sferze psychiczno-emocjonalnej, badawczo-

monitorującej, opiekuńczo-wychowawczej, doradczej, motywująco-aktywizacyjnej                        

i mediacyjnej. 

 

Poniższa tabela przedstawia  dane dotyczące ilości rodzin objętych wsparciem asystenta 

rodziny w 2019 roku. 

  

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE 

1.  Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny,  

w tym 

          19 

1.1  Rodziny niepełne            3 
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1.2. Rodziny z jednym dzieckiem            1 

1.3. Rodziny z dwojgiem dzieci            9 

1.4. Rodziny z trojgiem dzieci            4 

1.5. Rodziny z czworgiem dzieci            3 

1.6. Rodziny z pięciorgiem dzieci            0 

1.7 Rodziny z sześciorgiem dzieci            1 

1.7 Rodziny gdzie dziecko jest umieszczone w (pieczy zastępczej)            1 

2. Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, 

z tego: 

          13 

2.1. do 3 miesięcy             0 

2.2. powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy             4 

2.3. powyżej 1 roku             9 

3. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty             2 

4. Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora społecznego             5 

5. Przeciętny czas pracy asystenta rodziny z rodziną 

(podany w miesiącach z dokładnością do jednego miesiąca, miesiąc 

rozpoczęty liczony jest jako miesiąc pełny)  

          

           33 

6. Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył współpracę:             6 

6.1.     ze względu na osiągnięcie celów             6 

6.2.       ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę             0 

6.3. ze względu na brak efektów             0  

6.4. ze względu na zmianę metody pracy              0 

 

8.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie 
 

Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018 roku przyjęto „Roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.   

 

 
 

 

Celem programu jest wypracowanie modelu współpracy pomiędzy samorządem                               

a organizacjami, gwarantującego pełne i skuteczne zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy 

Gardeja poprzez: 

- budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

- podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Gardeja, 

Organizacje 

pozarządowe 

 

Wolontariat 

Gmina Gardeja 

Program  

współpracy 
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- stworzenie warunków do powstawania inicjatyw, 

- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, 

- otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 

- integracja organizacji realizujących zadania publiczne, 

- promowanie i wzmacnianie podstaw obywatelskich, 

- racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

- udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych    

  zewnętrznych źródeł. 

 

Wysokość środków finansowych na realizację programu na 2019 rok to 15.000,00 zł. 

Ze środków finansowych skorzystały w 2019 roku cztery organizacje.  

 

Ze środków finansowych skorzystały następujące organizacje: 

- Stowarzyszenie Miłośników Czarnego Dolnego, na zadanie „Tradycje i zwyczaje   

  dożynkowe na wsi”,  

- Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach na zadanie  „Zdrowo miło 

i bezpiecznie”, 

- Fundacja Filantropijna Projekt, na zadanie „Działaj lokalnie – inspirowanie, rozwijanie 

i wspieranie organizacji pozarządowych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa Narodowego”,  

- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich VIVA Bądki, na zadanie „Zioła i kasze – dobra   

  Natury na talerzu”. 

 

 

9. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii w Gardei na rok 2019 określa lokalną strategię w zakresie 

profilaktyki oraz minimalizację szkód społecznych i indywidualnych wynikających                       

z używania alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Program przedstawia zadania własne gminy 

wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                          

i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. 

 

Do najważniejszych celów programu należą zmniejszenie: 

- spożycia alkoholu i używek przez dzieci i młodzież, 

- ilości nowych przypadków uzależnień, 

- rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym, 

- rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu. 

 

Działania, które były podejmowane aby zapobiegać i rozwiązywać problemy alkoholowe                

i przeciwdziałać narkomani dostosowane były do lokalnych potrzeb i przyjętych celów.  

Przy współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy można było 

organizować spotkania osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, kierować osoby 

uzależnione na terapie do Poradni Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie, organizować 

szkolenia, kursy, programy terapeutyczne. Dofinansowano również działania świetlic 

środowiskowych, kolonie i obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z problemem uzależnień, 

prowadzono kampanie edukacyjne.  

Współpraca z Policją i GOPS w Gardei polegała na rozpoznawaniu sytuacji rodzinnej, 

środowiskowej oraz stopnia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. 
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Podejmowano czynności zmierzające do wydania orzeczenia sądu o zastosowanie wobec 

osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, ponoszono koszty 

sporządzenia opinii przez biegłych, psychiatrą i psychologa w przedmiocie uzależnienia                 

od nałogu. 

       

Pieczę nad realizacją programu sprawuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gardei składająca się z 10 członków.  

Członkowie Komisji w 2019 roku odbyli 4 posiedzenia. Członkowie Komisji brali udział       

w szkoleniu organizowanym przez Oficynę Profilaktyczną z Krakowa pt. „Wpływ 

najnowszych zmian legislacyjnych, regulacji prawnych i bieżących praktyk na działania 

profilaktyczne, terapeutyczne oraz interwencyjne” w terminie 20-23/05/2019 r.  

 

W 2019 roku do Komisji wpłynęły 23 wnioski o skierowanie na badanie w przedmiocie 

uzależnienia.  

Na terenie gminy w bieżącym roku prowadzono świetlice środowiskowe w Gardei, Cyganach 

i Rozajnach. Łącznie do świetlic uczęszczało 49 dzieci. Świetlice odegrały ważną rolę           

w procesie pomagania dzieciom. W ramach zajęć świetlicowych dzieci miały zapewnione 

posiłki, pomoc w nauce, zajęcia artystyczne, sportowe, zorganizowano imprezy 

okolicznościowe, zakupiono paczki dla dzieci z okazji świąt, dofinansowano wycieczki 

krajoznawcze.  

Przy współpracy z Radą Sołecką i świetlicami środowiskowymi organizowano                                

i dofinansowywano festyny, pikniki rodzinne, przeprowadzano pogadanki dla dzieci                        

i młodzieży. 

  

W roku 2019 na wniosek poszczególnych dyrektorów szkół i sołtysów komisja dofinansowała 

realizację wielu programów i przedsięwzięć profilaktycznych. 

Dofinansowano między innymi: 

- V Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Szkoła bez Przemocy- Jestem bezpieczny w sieci!" dla 

szkół podstawowych, 

- przedstawienie teatralne dotyczące problemów społecznych dzieci i młodzieży - Teatr     

Kurtyna, 

- warsztaty profilaktyczne poświęcone tematyce fonoholizmu nałogowego  

i niekontrolowanego korzystania z telefonów komórkowych i mediów cyfrowych, 

- Dzień Bezpiecznego Internetu - Debata szkolna na temat ,,Internet - korzyści i zagrożenia", 

- program profilaktyczny ,,Bezpieczeństwo, gwarancja uśmiechu",  

- tydzień profilaktyczny, pn. ,,Zdrowo, wesoło, bezpiecznie”,  

- program profilaktyczny - Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

- pokazy ratowniczo-gaśnicze oraz warsztaty, nt. zachowania się w sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwo życia,  

- działanie pn. ,,Z rodziną jestem zawsze bezpieczny”, które realizowane było w ramach 

kampanii ,,Postaw na rodzinę - Troszczymy się o siebie”, 

- VI Powiatowy Konkurs Wiedzy ,,Bystra główka” dla klas I-III szkół podstawowych, 

- I Gminny Konkurs Wiedzy ,,Bystra głowa” dla klas IV- VIII szkół podstawowych, 

-warsztaty profilaktyczne nt. nowych narkotyków-dopalaczy i środków psychoaktywnych 

oraz poświęcone uzależnieniu od nikotyny, 

-warsztaty z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci, 

- działania profilaktyczne pn. ,,Wiedza o zdrowym trybie życia” oraz ,,Wiedza o udzieleniu     

pierwszej pomocy”, 

- działania profilaktyczne w ramach ,,Wandowskiego Pikniku Rodzinnego”, 
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- dofinansowano wyjazd uczniów klas III na wycieczkę do Olsztyna,  

- działania profilaktyczne, pn.  ,,Nowowiejska Kraina Dobroci dla dzieci”, ,,Magiczne 

Kryształy”, 

- pokryto koszt dojazdu dzieci ze świetlicy do Muzeum Kopernika i Muzeum Piernika                   

w Toruniu, 

- działania profilaktyczne w ramach przedsięwzięcia, pt. ,,Życie bez nałogów”, ,,Dobrze,              

że jesteś - uwierz w siebie”, ,,Życie bez nałogów”,  ,,Nie używkom, stop uzależnieniom”, 

,,Życie w kolorach bez nałogów”,  ,,Tydzień Uprzejmości i Dobrych Manier”, 

- realizację projektu, pn. ,,Potrafię…- mam satysfakcję”, ,,Życie to nie gra”, 

- sfinansowano realizację teatru profilaktycznego Teatru Kurtyna z Krakowa we wszystkich 

placówkach oświatowych na terenie naszej gminy,   

- sfinansowano przedstawienia teatralne we wszystkich szkołach podstawowych na terenie 

naszej gminy. Realizatorem przedsięwzięcia był Teatr Profilaktyczny Edukacji i Animacja 

,,MAGIK” z Białegostoku,  

- sfinansowano wyjazd dzieci ze świetlicy na zieloną szkołę w Brachlewie, 

- pokryto kosztów dojazdu dzieci na dwa spektakle o charakterze profilaktyczno- 

wychowawczym do Teatru w Grudziądzu - ,,Internetowy porywacz” i ,,Like- fake”- historia, 

której nie było”, 

- zakupiono materiały papiernicze na realizację przedsięwzięcia profilaktycznego ,,Tydzień 

Profilaktyki Uzależnień”, 

- dofinansowano dojazd dzieci do Malborka z okazji organizacji Mikołajek, 

- udzielono wsparcia finansowego na realizację działań profilaktycznych, nt. poszerzenia 

wiadomości o alkoholu i narkotykach oraz ich działaniu na ludzki organizm, 

- w ramach corocznej współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych  

z Krakowa i z Impresariatem Artystycznym ,,HA- BART” zakupiono bilety na spektakl 

teatralny o tematyce profilaktycznej w Kwidzynie. W przedstawieniu wzięli udział 

uczniowie Przedszkola w Gardei, 

- w ramach obchodu rocznicy Odzyskania Niepodległości uczniowie opracowali program 

profilaktyczny ,,Dla Niepodległej”. Ewaluacją programu był występ uczniów pod opieką 

swoich nauczycieli na grudniowej sesji Rady Gminy Gardeja. 

  

Prowadzono również Punkt Konsultacyjny i Klub Abstynenta, czynny 3 razy w tygodniu. 

 

Na realizację zadań przeznaczone są środki uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń                    

na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano w wysokości 70.775,33 zł.  

 

 

10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie  

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gardeja  

 
W marcu 2019 roku została podjęta Uchwała Nr VI/44/2019, która przyjęła program                    

pt.  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegnia bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Gardeja na 2019 rok”. 

 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Gardeja oraz 

opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

Program obejmuje: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 
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2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

4) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację/kastrację 

zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizację/kastrację zwierząt 

posiadających właścicieli; 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt; 

10) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. 

 
W 2019 roku na wyżej wymieniony cel wydatkowano 43.164.50 zł. 

 

W 2019 roku wpłynęło 51 wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt 

domowych, w szczególności kotów i psów.  

 

Na dzień 31/12/2019 roku wykorzystano łącznie 9.430,00 zł na sterylizację oraz dożywianie 

bezdomnych zwierząt.  

 

 

11. Polityka bezpieczeństwa mieszkańców 
 

 

 
 

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż jednym z zadań własnych gminy jest 

zaspokojenie zbiorowej potrzeby porządku publicznego danej społeczności. Zaś ustawa 

o samorządzie powiatowym mówi, że to powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do obu 

szczebli samorządu terytorialnego należy zatem troska o porządek publiczny. Różnica polega 

tylko na tym, że to samorząd powiatowy realizuje to zadanie, kiedy ma ono charakter 

ponadgminny. W gminie Gardeja dział jeden Posterunek Policji podlegający pod Komendę 

Powiatową Policji w Kwidzynie.  

 

W roku 2019 w gminie Gardeja zarejestrowano 79 przestępstw.  

 

 

 

 

Podstawowym organem 

państwa powołanym                 

do zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku 

publicznego jest 

           Policja. 
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Poniższa tabela przedstawia rodzaj zarejestrowanych przestępstw w gminie Gardeja: 

 
Lp. Rodzaj przestępstwa Liczna zgłoszeń 

1 Drogowe 
30, w tym 17 z udziałem 

nietrzeźwych kierowców 

2 Kradzież mienia 18 

3 Kryminalne  7 

4 Groźby karalne 6 

5 Przeciwko rodzinie i narkotykowe 2 

6 Uszkodzenia ciała 4 

7 Oszustwa, bójki i inne 12 

 

W porównaniu rokiem 2017 (brak danych za 2018 rok), gdzie zarejestrowano 135  zgłoszeń 

przestępstw, w 2019 roku nastąpił znaczny spadek zgłoszonych przestępstw.  Spadek o 58% 

zgłoszonych przestępstw można uznać za niewątpliwy sukces współpracy wszystkich służb 

na terenie gminy Gardeja. 

 

W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Gardeja miejscowa Komenda 

Powiatowej Policji w Kwidzynie Posterunek Policji w Gardei został wsparty finansowo            

z przeznaczeniem środków na dodatkowe patrole piesze i zmotoryzowane. Wzmożona ilość 

patroli przyczyniła się do większego bezpieczeństwa mieszkańców gminy.  

 

Ważnym elementem wpływającym na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa jest ochrona 

przeciwpożarowa.  

 

 
 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa szereg przedsięwzięć, które mają na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem. Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy. 

Gmina ponosi koszty utrzymania, szkolenia, zakupu wyposażenia i zapewnienia gotowości 

bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych.  

Gmina zobowiązana jest również do zapewnienia umundurowania bojowego i ubezpieczenia 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych.   

 

W gminie Gardeja jest 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. w Gardei, Wandowie, 

Cyganach, Morawach, Rozajnach i Czarnem Dolnem:  

 

W 2019 roku na terenie gminy Gardeja miało miejsce łącznie 120 zdarzeń, w których brały 

udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.: 

- 39 -  pożarów, 

- 78 - miejscowych zagrożeń, 

- 3 - fałszywe alarmy.  
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Poza braniem udziału w zdarzeniach losowych członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych 

brali udział, między innymi w: 

- ćwiczeniach w ramach gminnej koncentracji w Szkole Podstawowej w Gardei, 

- IV edycji Strażackiej Integracji w Pastwie, w której uczestniczyli druhowie z jednostek OSP   

Rozajny i Morawy, 

- gminnych zawodach OSP w Rozajnach, 

- zawodach sportowo-pożarniczych, pt. „Ratujemy i integrujemy”. 

 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gardei wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Kwidzynie zorganizował na szczeblu gminnym turniej wiedzy pożarniczej, 

pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. 

 

W 2019 roku została przeprowadzona kontrola gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej z terenu gminy Gardeja.  

Kontrolę przeprowadził Wydział Operacyjno-Szkoleniowy z Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.  

W wyniku kontroli stwierdzono, że jednostki są zdolne do podjęcia działań ratowniczo-

gaśniczych.  

  

W ramach działań Wójta w 2019 roku przyznano dotacje celowe na następujące wsparcie: 

- 2.000,00 zł z przeznaczeniem  na wykonanie podjazdu do garażu dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Czarnem Dolnem, 

- 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy pożarniczej wraz z osprzętem dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rozajnach, 

- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu selektywnego powiadamiania 

członków OSP dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandowie. 

 

W budżecie na rok 2019 zaplanowano środki finansowe na działania:  

 

Nazwa zadania - lokalizacja Realizacja 
Wartość 

zadania 

Wydatkowano na  

31.12.2019 r. 

RAZEM DZIAŁ 754   21.000 20.861,00  

Projekt rozbudowy remizy OSP w Rozajnach. 2019 21.000 20.861,00 

 

Przekazano na fundusz wsparcia Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie 

kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki. 

 

12. Pozostałe działania Wójta 
 
 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/101/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 

wyrażenia woli na zawarcie przez gminę Gardeja porozumienia o partnerstwie z gminą 

Ryjewo oraz gminą Kwidzyn, w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. 

„Międzygminne spotkania kulturalno–rekreacyjne powiatu Kwidzyńskiego”.  

 

Gmina Gardeja wraz z sąsiednimi gminami, tj. Kwidzyn oraz Ryjewo zamierza uczestniczyć 

w projekcie z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
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lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020. Realizowane zadanie będzie związane z wzmocnieniem 

kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych. 

 
W 2019 roku Wójt Gminy Gardeja ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych               

w zakresie rozwoju sportu. W konkursie wzięło udział 5 organizacji, tj: 

- Towarzystwo Hokejowe TH Gryf, 

- Klub Piłkarski Wandowo, 

- Gminny Klub Sportowy GARDEJA, 

- Gminne Stowarzyszenie Sportowe „JUNIOR”, 

- Gmina Gardeja Biega. 

Dofinansowanie wyniosło łącznie kwotę 80.000,00 zł. 

 
Wójt gminy Gardeja brał udział w szeregu spotkań między innymi z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich, Marszałkiem i ze starostami, gdzie lobbował modernizację dróg, których 

efektem jest w 2020 roku planowana modernizacja drogi na odcinku Gardeja – Sadlinki. 

Negocjował z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, czego efektem była budowa 

chodnika w Gardei, naprawione zostały drogi, przygotowano koncepcję ścieżki pieszo-

rowerowej Czachówek-Bądki-Kwidzyn, wykonano chodnik przy drodze DK-55 – azyl i 

przejście dla pieszych przy cmentarzu.  

Spotkania z Wojewodą oraz z jego służbami w sprawie pomocy przy budowie dróg lokalnych, 

miały na celu pozyskanie środków na budowy dróg, czego efektem jest wykonanie drogi na 

ul. Wodnej w Gardei oraz pozyskanie dofinansowania na remont drogi przy ul. Złotej w 

Gardei.  

 

W 2019 roku odbyło się wiele roboczych spotkań i zebrań, w których brał czynny udział 

Wójt. Ciągła współpraca i dobre relacje zaowocowały między innymi:  

- 24 zebraniami wiejskimi z mieszkańcami gminy Gardeja; 

- 6 zebraniami z Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- zebraniami z pracownikami oraz dyrektorami szkół; 

- spotkaniami z Kierownikami Jednostek gminnych tj. GOK, ZGK, Biblioteką i SPZOZ; 

- spotkaniami z pracownikami Urzędu Gminy; 

- spotkaniami z członkami stowarzyszeń działającymi w naszej gminie, tj. Gmina Gardeja 

Biega, GKS Gardeja, KP Wandowo, Koło Gospodyń Wiejskich „VIVA Bądki”, Miłośników 

Czarnego Dolnego, Wędkarskimi NTW i GTW dzierżawiącymi nasze akweny wodne; 

- spotkaniami ze Starostą Powiatu kwidzyńskiego i jego służbami w sprawach transportu 

publicznego, remontów i modernizacji dróg powiatowych; 

- spotkaniami na sesjach Rady Gminy i w Komisjach Rady Gminy; 

- spotkaniami z wójtami i burmistrzem z terenu powiatu kwidzyńskiego i z województwa 

pomorskiego; 

 

Wójt brał również udział w Walnych Zgromadzeniach Związku Gmin Pomorskich i Związku 

Gmin Wiejskich RP. 

 

Od wielu już lat kontynuowana jest również współpraca z: 

- Spółką Rolników ZIARNPOL Kwidzyn-Górki; 

- Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Starym Polu; 

- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kwidzynie; 
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- Powiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Kwidzynie, oddział w Gardei; 

- Nadleśnictwem Kwidzyn i Nadleśnictwem Jamy. 

 

Spotkania miały miejsce zarówno w Urzędzie Gminy jak i w terenie. 

 

  

IV. Podsumowanie  

Przepisy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych wprowadziły zmiany w ustroju JST. Ustawa ta zawiera zapisy, 

które nałożyły na organy gminy nowe obowiązki i przyznały im nowe uprawnienia.  

Raport o stanie gminy to nowa instytucja, która została wprowadzona w 2018 roku zgodnie              

z  art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Wójt co roku - do dnia                  

31 maja - przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Po rozpatrzeniu raportu rada gminy 

podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania z tego tytułu. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego i jest 

przedstawiany przez Wójta radzie gminy co roku do dnia 31 maja. Rada gminy może przy 

tym określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

W Uchwale Nr V/37/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku określone zostały szczegółowe wymogi 

raportu o stanie gminy Gardeja. Raport powinien zawierać informacje z obszarów 

infrastruktury technicznej, oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, pomocy 

społecznej i przedsięwzięć prorodzinnych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony 

przeciwpożarowej, rolnictwa, ochrony środowiska naturalnego oraz funkcjonowania 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

Ustawodawca zdecydował się przy tym połączyć procedurę rozpatrywania raportu                         

z procedurą udzielenia wójtowi absolutorium. Jak bowiem wskazano w art. 28aa ust. 4 

ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

wójtowi. Jednocześnie raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią 

przeprowadza się debatę. Tym samym niezbędne jest dochowanie terminu 30 czerwca 

przewidzianego przepisami ustawy o finansach publicznych.  

Zeszłoroczny raport uzmysłowił nam jak ważną cechą dobrego samorządu jest przede 

wszystkim umiejętność dobrego planowania i zarzadzania, gotowość do współpracy 

pomiędzy organami gminy jak i mieszkańcami.  

Raport o stanie gminy Gardeja za 2019 rok pokazuje, że wiele z tych elementów, które były 

poruszone w ubiegłorocznym raporcie możliwe były do realizacji tylko dzięki szeroko pojętej 

współpracy. Należy pamiętać, że w ciągu całego 2019 roku Rada Gminy była na bieżąco 

informowana o działalności Wójta. Najważniejsze zmiany budżetowe oraz decyzje                      

w sprawach majątkowych gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagały uchwał.   

 

https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.052.0000506,USTAWA-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-gminnym.html#ap_28.a
https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.052.0000506,USTAWA-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-gminnym.html#ap_28.a
https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.052.0000506,USTAWA-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-gminnym.html#ap_28.a
https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.089.0000869,USTAWA-z-dnia-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych.html
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Oby wspólne dobro jakim jest Nasza Gmina i działania na jej rzecz 

było priorytetem  na następne lata. 

 

 

 

Z poważaniem 

Wójt 

Kazimierz Kwiatkowski 
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V. Załączniki – Uchwały Rady Gminy podjęte w 2019 roku 

W 2019 roku zostało podjętych łącznie 80 Uchwał na 12 sesjach Rady Gminy. 

Nr 

uchwały 

Data 

uchwały 

Uchwała  Treść uchwały 

IV/31/2019 12 lutego 

2019 r. 

w sprawie zamiaru 

przekształcenia poprzez zmianę 

siedziby Szkoły Podstawowej 

im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 

w Morawach 

Zamierza się przekształcić z dniem 1 

września 2019 r., Szkołę Podstawową im. 

mjr. Henryka Dobrzańskiego w Morawach, 

poprzez przeniesienie jej siedziby 

mieszczącej się pod adresem Morawy 43 

82-520 Gardeja, do budynku mieszczącego 

się w Wandowie pod adresem Wandowo 60 

82-520 Gardeja 

V/32/2019 27 lutego 

2019 r. 

w sprawie wstępnych miejsc 

lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drodze 

wojewódzkiej Nr 523 Gardeja – 

Trumieje 

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych przy drodze 

wojewódzkiej Nr 523 Gardeja – 

Trumieje:1) Czarne Górne, km 10+100, 

strona prawa i lewa 

V/33/2019 27 lutego 

2019 r. 

w sprawie zmiany do uchwały w 

sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie 

dożywiania pt. „Pomoc gminy w 

zakresie dożywiania w szkole i w 

domu” na lata2019-2023 podjętej 

przez Radę Gminy Gardeja dnia 

21 grudnia 2018 r. o Nr III 

/28/2018 

W uchwale Nr III/28/2018 zmienia się § 4 

w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego”, poprzez zastąpienie go, 

postanowieniem: „Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2019” 

V/34/2019 27 lutego 

2019 r. 

Zmieniająca uchwałę nr 

IX/35/2015 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 29 kwietnia 2015r. w 

sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Zmienia się treść załącznika do uchwały nr 

IX/35/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 

kwietnia 2015r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałej oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. 

Pom. z dnia 21.05.2015r., poz. 1673) w 

brzmieniu jak w załączniku do niniejszej 

uchwały 

V/35/2019 27 lutego 

2019 r. 

w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Gardeja 

Uchwala się zasady i tryb przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami 

gminy Gardeja określone w załączniku do 

niniejszej uchwały 

V/36/2019 27 lutego 

2019 r. 

o zmianie uchwały nr 

XIX/87/2016 Rady Gminy 

Gardeja z dnia 23 marca 2016 

roku zmienionej uchwałą Nr 

XXXI/163/2017 Rady Gminy 

Gardeja z dnia 28 czerwca 2017 

roku w sprawie poboru podatku 

rolnego, podatku leśnego i 

podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały nr 

XIX/87/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 

23 marca 2016 roku w sprawie poboru 

podatku rolnego, podatku leśnego i podatku 

od nieruchomości od osób fizycznych w 

drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso, który 

otrzymuje nowe brzmienie jak Załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały.§ 2.  
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V/37/2019 27 lutego 

2019 r. 

w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów 

raportu o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Gardeja w roku 

poprzednimi zawiera informacje dotyczące 

realizacji polityk, programów i strategii 

realizowanych przez Gminę Gardeja, a 

także wykonania uchwał podjętych przez 

Radę Gminy Gardeja 

V/38/2019 27 lutego 

2019 r. 

w sprawie udzielenia w 2019 r. 

pomocy finansowej Powiatowi 

Kwidzyńskiemu 

Udziela się w roku 2019 pomocy 

finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 

wysokości15.600,00 zł (słownie: piętnaście 

tysięcy sześćset złotych 00/100) z 

przeznaczeniem na realizację 

„Powiatowego programu profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 

(HPV)” dziewcząt urodzonych w 2007 

roku. 

V/39/2019 27 lutego 

2019 r. 

w sprawie udzielenia w 2019 r. 

pomocy finansowej Powiatowi 

Kwidzyńskiemu. 

Udziela się w roku 2019 pomocy 

finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 

wysokości8.000,00 zł (słownie: osiem 

tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem 

na realizację zadań pod nazwą 

„Wspomaganie umiejętności porozumienia 

się - likwidacja barier w komunikowaniu 

się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich 

rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego” 

V/40/2019 27 lutego 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 

V/16/2014 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 29 grudnia 2014 r. w 

sprawie diet i należności z tytułu 

zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych Rady 

Gminy Gardeja. 

Niniejsza uchwała ma na celu obniżenie 

wysokości procentowej obniżeń diet 

radnych związanych z nieobecnością 

radnych na posiedzeniach komisji sesji oraz 

uregulowanie obniżeń diet radnych za 

nieobecność w pracach komisji łączonych. 

Nadto uchwała reguluje naliczanie diety 

radnego za pierwszy i ostatni miesiąc 

sprawowania mandatu radnego 

V/41/2019 27 lutego 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XIX/88/2016 Rady Gminy 

Gardeja z dnia 23 marca 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

diet dla sołtysów 

Niniejsza uchwała ma na celu 

zrekompensowanie kosztów ponoszonych 

przez sołtysów gminy Gardeja, związanych 

z ich działalnością na rzecz sołectw (np.: 

wykonywanie telefonów, przejazdy na 

sesje, dostarczanie decyzji i nakazów 

płatniczych). Nadto uchwała ma na celu 

zmotywowanie sołtysów gminy Gardeja do 

czynnego udziału w sesjach Rady Gminy 

Gardeja. 

V/42/2019 27 lutego 

2019 r. 

o zmianie uchwały Nr 

III/17/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwały budżetowej 

gminy Gardeja na 2019 rok 

 

VI/43/2019 27 marca 

2019 r. 

w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu 

Radnego Gminy Gardeja Pana Kazimierza 

Krzywdzińskiego w okręgu wyborczym nr 

13 z naruszeniem dyspozycji art. 24f 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 506) -skutkującego stosownie do treści 

art. 383 par 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego 

(Dz.U. Nr 21, poz. 112 z 

późn.zm.)wygaśnięciem mandatu radnego 
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VI/44/2019 27 marca 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Gardeja na rok 2019” 

Przyjmuje się „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Gardeja na rok 2019” 

VI/45/2019 27 marca 

2019 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych 

drogę Czachówek – Czachówek Osiedle na 

odcinku od drogi krajowej nr 55 do Osiedla 

Czachówek o długości 700 m położoną na 

działkach o numerach geodezyjnych 201 i 

272, obręb Bądki. 

VI/46/2019 27 marca 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej dla Gminy 

Gardeja na lata 2019-2021. 

Przyjęto Gminny Program Wspierania 

Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej dla 

Gminy Gardeja na lata 2019-2021. 

VI/47/2019 27 marca 

2019 r. 

w sprawie braku zgody na 

wyodrębnienie w budżecie 

gminy Gardeja środków 

stanowiących fundusz sołecki w 

roku budżetowym 2020. 

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy Gardeja środków 

stanowiących fundusz sołecki w roku 

budżetowym 2020 

VI/48/2019 27 marca 

2019 r. 

w sprawie poboru podatku 

rolnego, podatku leśnego i 

podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

Zarządza się na terenie Gminy Gardeja 

pobór podatku rolnego, podatku leśnego i 

podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa 

VI/49/2019 27 marca 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Kwidzyńskiemu przez Gminę 

Gardeja. 

Pomoc rzeczowa polegająca na 

wybudowaniu przez Gminę Gardeja w 

ciągu drogi powiatowej nr 3225G Rozajny–

Rozajny Małe chodnika wraz z zatokami 

autobusowymi i kanalizacją deszczową w 

wysokości 560 000,00zł. W związku z 

przeprowadzoną procedurą przetargową na 

wykonanie ww. zadania zwiększyła się 

kwota wykonania II etapu z kwoty 

280.000,00zł. do kwoty 420.000,00zł. W 

związku powyższym zasadne jest 

udzielenie przez Gminę Gardeja Powiatowi 

Kwidzyńskiemu pomocy rzeczowej 

związanej z budową chodnika wraz z 

zatokami autobusowymi i kanalizacją 

deszczową w łącznej kwocie 700.000zł., 

przy czym środki finansowe na wykonanie 

zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 

2019r. 

VI/50/2019 27 marca 

2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Województwu 

Pomorskiemu przez Gminę 

Gardeja 

Udziela się Województwu Pomorskiemu 

pomocy rzeczowej, w formie wykonanego 

projektu budowlano-wykonawczego na 

budowę chodnika przy drodze 

wojewódzkiej nr 523w Wilkowie. Środki 

finansowe na wykonanie projektu 

budowlano-wykonawczego, o którym 

mowa w zd. 1 w kwocie 17 500 zł. ujęte są 

w budżecie na 2019 rok 

VI/51/2019 27 marca 

2019 r. 

o zmianie uchwały Nr 

III/17/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwały budżetowej 

gminy Gardeja na 2019 rok 
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VII/52/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz 

Wsparcia Policji z 

przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną za czas pełnionych 

dodatkowych patroli policji 

przez Komendę Powiatową 

Policji w Kwidzynie. 

Przekazuje się w 2019 roku na Fundusz 

Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Gdańsku kwotę 3.000,00 zł (trzy 

tysiące złotych) z przeznaczeniem dla 

Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie 

- Posterunek Policji w Gardei. Przekazane 

środki zostaną przeznaczone na 

rekompensatę pieniężną dla 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 

Policji w Kwidzynie - Posterunek Policji w 

Gardei za czas służby przekraczającą normę 

określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. 

VII/53/2019 24 kwietnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 11.02.2019 r. na działalność 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Otłowcu. 

 

VIII/54/2019 29 maja 

2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli 

pod nazwą Kamień I. 

Wyrażono zgodę na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

pod nazwą Kamień I nad jeziorem Kamień 

w Gardei, położonego na działce 

oznaczonej geodezyjnie numerem 218, 

obręb Gardeja, gmina Gardeja. 

VIII/55/2019 29 maja 

2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli 

pod nazwą Kamień II. 

Wyrażono zgodę na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

pod nazwą Kamień II nad jeziorem Kamień 

w Gardei, położonego na działce 

oznaczonej geodezyjnie numerem 218, 

obręb Gardeja, gmina Gardeja 

IX/56/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie wotum zaufania dla 

Wójta Gminy Gardeja. 

Przeprowadzono debatę nad raportem o 

stanie gminy Gardeja za 2018 rok, udziela 

się wotum zaufania Wójtowi Gminy 

Gardeja. 

IX/57/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego gminy Gardeja 

wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy 

Gardeja za 2018 rok. 

Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem Wójta z 

wykonania budżetu Gminy Gardeja za rok 

2018. 

IX/58/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy 

Gardeja. 

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy 

Gardeja z tytułu wykonania budżetu za rok 

2018. 

IX/59/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla 

uczniów (słuchaczy) 

zamieszkałych na terenie gminy 

Gardeja. 

Wprowadza się regulamin udzielania 

pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów (słuchaczy) 

zamieszkałych na terenie gminy Gardeja. 

IX/60/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie likwidacji jednostki 

budżetowej, Gimnazjum im. 

Tadeusza Kościuszki w 

Wandowie. 

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w 

Wandowie z siedzibą pod adresem 

Wandowo 60. 

IX/61/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie przekazania projektu 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Gardeja do 

zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

Przekazano do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, projekt 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Gardeja, zawiadamiając o tym fakcie 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei. 
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IX/62/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie dotacji celowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Czarnem Dolnem 

Udziela się dotacji celowej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Czarnem Dolnem na 

wykonanie podjazdu do garażu. Dotacja 

celowa zostanie udzielona w wysokości 

2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

ze środków budżetu Gminy Gardeja na rok 

2019. 

IX/63/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie dotacji celowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Rozajnach 

Udziela się dotacji celowej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rozajnach na zakup 

pompy pożarniczej wraz z osprzętem. 

Dotacja celowa zostanie udzielona w 

wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset 

złotych) ze środków budżetu Gminy 

Gardeja na rok 2019. 

IX/64/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie dotacji celowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wandowie 

Udziela się dotacji celowej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Wandowie na wykonanie 

systemu selektywnego powiadamiania 

członków OSP. Dotacja celowa zostanie 

udzielona w wysokości 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) ze środków 

budżetu Gminy Gardeja na rok 2019. 

IX/65/2019 26 czerwca 

2019 r. 

w sprawie zmiany załączników 

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały 

Rady Gminy Gardeja nr 

XXV/130/2016 z dnia 30 

listopada 2016 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy – 

informacji i deklaracji na 

podatek od nieruchomości, rolny 

i leśny, obowiązujących na 

terenie Gminy Gardeja. 

 

IX/66/2019 26 czerwca 

2019 r. 

o zmianie uchwały Nr 

III/17/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwały budżetowej 

gminy Gardeja na 2019 rok 

 

X/67/2019 8 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie przekształcenia 

poprzez zmianę siedziby Szkoły 

Podstawowej im. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego w Morawach. 

Z dniem 1 września 2019 r., przekształca 

się Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego w Morawach, poprzez 

przeniesienie jej siedziby mieszczącej się 

pod adresem Morawy 43, 82-520 Gardeja, 

do budynku mieszczącego się w Wandowie 

pod adresem Wandowo 60, 82-520 Gardeja 

XII/68/2019 30 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gardeja oraz 

określenia granic obwodów 

publicznych szkół 

podstawowych, od dnia1 

września 2019r. 

Przedstawiony projekt uchwały określa 

plan sieci publicznych ośmioletnich szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Gardeja, a także granice ich obwodów od 1 

września 2019r. Szkoły zachowują pełną 

strukturę organizacyjną. Zapewnia się 

dowóz dzieci, których droga do szkoły 

przekracza odległości 3km– w przypadku 

uczniów klas I-IV szkół podstawowych 

oraz 4 km–w przypadku uczniów klas V-

VIII szkół podstawowych. Obwody szkół 

nie mają części wspólnych. Sieć 

ukształtowana jest z dotychczasowym i 

tradycyjnym podziałem obwodów. Z mocy 

prawa na podstawie art.127 Przepisy 

Wprowadzające Prawo Oświatowe z 

dniem1 września 2019r. kończą działalność 
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gimnazja. 

XII/69/2019 30 sierpnia 

2019 r 

w sprawie powołania komisji 

konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Kierownika 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Gardei. 

 

XIII/70/2019 25 września 

2019 r. 

w sprawie zmiany regulaminu 

określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom 

dodatków motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy i 

innych składników 

wynagrodzenia, a także 

szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, w 

tym zmiany treści załącznika do 

tego regulaminu przyjętego 

Uchwałą Nr XXV/149/2009 

Rady Gminy Gardeja z dnia 25 

marca 2009 r., zmienionego 

Uchwałą nr V/22/2011 Rady 

Gminy Gardeja z dnia 9 lutego 

2011 r. 

 

XIII/71/2019 25 września 

2019 r 

w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina 

Gardeja oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów 

 

XIII/72/2019 25 września 

2019 r. 

w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Gardei 

 

XIII/73/2019 25 września 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

I/4/2018 Rady Gminy Gardeja z 

dnia 19 listopada 2018 roku w 

sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Gardeja zmienionej 

uchwałą Nr III/21/2018 Rady 

Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 

2018 roku. 

 

XIII/74/2019 25 września 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

I/5/2018 Rady Gminy Gardeja z 

dnia 19 listopada 2018 r. w 

sprawie powołania komisji 

stałych Rady Gminy Gardeja 

zmienionej uchwałą Nr 

III/22/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 

 

XIII/75/2019 25 września 

2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

diet dla sołtysów. 

Niniejsza uchwała ma na celu 

zrekompensowanie kosztów ponoszonych 

przez sołtysów Gminy Gardeja, związanych 

z ich działalnością na rzecz sołectw (np.: 

wykonywanie telefonów, przejazdy na 
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sesje, dostarczanie decyzji i nakazów 

płatniczych). 

XIII/76/2019 25 września 

2019 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków i innych opłat 

stanowiących dochody budżetu 

gminy Gardeja za pomocą 

innego instrumentu płatniczego. 

Dopuszcza się możliwość zapłaty podatków 

i opłat stanowiących dochody budżetu 

gminy Gardeja za pomocą innego 

instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest 

pieniądz elektroniczny. 

XIII/77/2019 25 września 

2019 r. 

o zmianie uchwały Nr 

III/17/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwały budżetowej 

gminy Gardeja na 2019 rok. 

 

XIII/78/2019 25 września 

2019 r. 

o zmianie uchwały Nr 

III/16/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej gminy 

Gardeja 

 

XIV/79/2019 23 

października 

2019 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

położonych w obrębie 

Wracławek, gmina Gardeja. 

 

XIV/80/2019 23 

października 

2019 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów 

położonych w obrębie Gardeja, 

gmina Gardeja 

 

XIV/81/2019 23 

października 

2019 r. 

w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Gardeja 

w latach 2019/2020 na realizację 

inwestycji usuwania i 

unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest 

pochodzących z terenu gminy 

Gardeja 

Ustala się zasady udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu gminy Gardeja w 

latach 2019/2020 na realizację inwestycji w 

zakresie usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest 

pochodzących z terenu gminy Gardeja oraz 

tryb postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposobu jej rozliczania 

XIV/82/2019 23 

października 

2019 r. 

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 rok 2020”. 

 

XIV/83/2019 23 

października 

2019  r. 

w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności 

Gimnazjum im. Tadeusza 

Kościuszki w Wandowie 

Z dniem 31 sierpnia 2019r. stwierdza się 

zakończenie działalności Gimnazjum im. 

Tadeusza Kościuszki w Wandowie, 

Wandowo 60, 82-520 Gardeja. 

XIV/84/2019 

 

23 

października 

2019  r. 

w sprawie rozpatrzenia protestu 

wyborczego na wybory sołtysa w 

sołectwie Wandowo 

Protest został uznany za bezzasadny i został 

oddalony. 

XIV/85/2019 23 

października 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Gardeja 

Uznaje się za bezzasadną skargę 

mieszkańców Gminy Gardeja na 

działalność Wójta w zakresie ochrony 

zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r., której 

autorem jest Pani Marzena Gimińska. 

XIV/86/2019 23 o zmianie uchwały Nr  
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października 

2019 r. 

III/17/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwały budżetowej 

gminy Gardeja na 2019 rok. 

XV/87/2019 27 listopada 

2019  r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia dla osób 

bezdomnych 

ustala się szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

dla osób bezdomnych i ośrodkach wsparcia 

dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

XV/88/2019 27 listopada 

2019  r. 

w sprawie uchwalenia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, trybu i 

sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

 

XV/89/2019 27 listopada 

2019  r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIII/72/2019 Rady Gminy 

Gardeja z dnia 25 września 2019 

r. w sprawie powołana Rady 

Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Gardei 

 

XV/90/2019 27 listopada 

2019  r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu Gminy 

Gardeja za udział w działaniu 

ratowniczym oraz w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną 

lub Gminę 

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla 

członków ochotniczych straży pożarnych z 

terenu Gminy Gardeja, którzy uczestniczyli 

w działaniach ratowniczych, w wysokości 

17 zł za każdą godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym 

XV/91/2019 27 listopada 

2019  r. 

w sprawie diet i należności z 

tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych Rady 

Gminy Gardeja. 

Ustalając wysokość diet wzięto pod uwagę 

ograniczenia wysokości diet wynikające z 

ustawy o samorządzie gminnym oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy. Podstawą 

do obliczenia należnej diety jest wartość 

odpowiadająca 50% kwoty stanowiącej 

półtorakrotność kwoty bazowej określonej 

w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, o której mowa w art. 25 ust. 6 

ustawy z dnia8 marca1990 r. o samorządzie 

gminnymi w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia26 lipca2000 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy. Skutki 

finansowe w roku budżetowym 2020r. 

podczas realizacji uchwały to: 174.000zł, 

dotychczas: 99.840,00zł. 

XV/92/2019 27 listopada 

2019  r. 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od 

nieruchomości w roku 2020. 

W projekcie uchwały w sprawie podatku od 

nieruchomości na 2020 r. proponuje się 

pozostawienie stawek na niezmienionym 

poziomie w porównaniu do Uchwały w 

sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości w 2019roku 
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XV/93/2019 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych w roku 2020. 

W projekcie uchwały proponuje się 

utrzymanie stawek podatku od środków 

transportowych na poziomie roku 2019. 

XV/94/2019 27 listopada 

2019 r. 

o zmianie uchwały Nr 

III/17/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwały budżetowej 

gminy Gardeja na 2019 rok 

 

XV/95/2019 27 listopada 

2019 r. 

o zmianie uchwały Nr 

III/16/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej gminy 

Gardeja. 

 

XVI/96/2019 27 listopada 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej gminy 

Gardeja. 

 

XVI/97/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie uchwały budżetowej 

gminy Gardeja na 2020 rok 

 

XVI/98/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 rok. 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2020 

rok 

XVI/99/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych dla 

których zarządcą jest Wójt 

Gminy Gardeja 

Niniejsza uchwała ma na celu urealnienie 

stawek za zajęcie pasa drogowego, które 

pozostawały na poziomie ustalonym w 

2004 roku na mocy Uchwały Nr 

XXII/131/2014 Rady Gminy w Gardei z 

dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

1m2 pasa drogowego dróg publicznych dla 

których zarządcą jest Wójt Gminy Gardeja. 

Ponadto aktualizacja uchwały została 

podyktowana nowelizacją ustawy o 

drogach publicznych, dlatego też należy ją 

dostosować do obowiązującego stanu 

prawnego 

XVI/100/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie określenia średniej 

ceny jednostek paliwa w gminie 

Gardeja na rok szkolny 

2019/2020. 

Podjęcie uchwały dot. Średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 

2019/2020 jest związane ze zmianą 

przepisów w zakresie zwrotu  rodzicom 

kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, 

o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, 

ośrodków rewalidacyjno–wychowawczych 

realizują rodzice. 

XVI/101/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli na 

zawarcie przez gminę Gardeja 

porozumienia o partnerstwie z 

gminą Ryjewo oraz gminą 

Kwidzyn, w celu przygotowania 

i wspólnej realizacji projektu pn. 

„Międzygminne spotkania 

kulturalno – rekreacyjne powiatu 

Kwidzyńskiego”. 

Gmina Gardeja wraz z sąsiednimi gminami, 

tj. Kwidzyn oraz Ryjewo zamierza 

uczestniczyć w projekcie z poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii i rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Realizowane zadanie będzie 

związane z wzmocnieniem kapitału 

społecznego, w tym poprzez podnoszenie 

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
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ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych. 

XVI/102/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XV/87/2019 Rady Gminy 

Gardeja z dnia 27 listopada 2019 

roku zmieniającej chwałę w 

sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia dla osób 

bezdomnych. 

 

XVI/103/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie określenia metody 

ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbieranymi z 

nieruchomości na terenie gminy 

Gardeja oraz ustalenie stawki tej 

opłaty 

 

XVI/104/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skarg na 

bezczynność Wójta Gminy 

Gardeja 

 

XVI/105/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy Gardeja na 

2020 rok 

 

XVI/106/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Rady Gminy 

Gardeja na 2020 rok. 

 

XVI/107/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie ustalenia stawek 

dotacji przedmiotowych dla 

samorządowego zakładu 

budżetowego – Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w 

Gardei na 2020 rok. 

 

XVI/108/2019 18 grudnia 

2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi 

Kwidzyńskiemu przez gminę 

Gardeja. 

W związku z poprawą bezpieczeństwa 

ruchu pieszego i drogowego w 

miejscowości Rozajny planowana jest na 

odcinku 50 m budowa chodnika. 

Przedmiotowa inwestycja realizowana 

będzie w ciągu drogi powiatowej nr 3225G 

Rozajny–Rozajny Małe. Po zakończeniu 

inwestycji efekt prac zostanie przekazany 

do Starostwa Powiatowego jako zarządcy 

drogi. W związku powyższym zasadne jest 

udzielenie przez gminę Gardeja Powiatowi 

Kwidzyńskiemu pomocy rzeczowej 

związanej z budową chodnika w łącznej 

kwocie 30.000 zł. 

XVI/109/2019 18 grudnia 

2019 r. 

o zmianie uchwały Nr 

III/17/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwały budżetowej 

gminy Gardeja na 2019 rok 

 

NR 

XVI/110/2019 

18 grudnia 

2019 r. 

o zmianie uchwały Nr 

III/16/2018 Rady Gminy Gardeja 

z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej gminy 

Gardeja. 
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