P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013
z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji
w dniu 22 listopada 2013r.

XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 13.00.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jan Galoński
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Panią Skarbnik, gości zaproszonych: Komendanta
Policji Powiatowej w Sulęcinie, Nadkomisarza Pawła Rynkiewicza, Naczelnika Prewencji
Pana Marka Schabikowskiego, Dzielnicowego Pana Pawła Wąsowicza.
- powitał również członka Rady Sołeckiej sołectwa Rudnicy, który przybył na sesję wraz
z Panią Sołtys Sołectwa Rudnicy..
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych, obecnych 13, wobec czego Rada może
obradować i podejmować uchwały.
Następnie zwrócił się o ewentualne uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Wójt – zaproponował wykreślenie pkt-u 6 z porządku obrad, o treści: „Oświadczenie
Rady Gminy w sprawie objęcia statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej terenu położonego w obrębie Karkoszów.”, - punkt ten wprowadzimy na
następnej sesji po dokładnym przeanalizowaniu potrzeb.
Propozycję Pana Wójta przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
i przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzeszyce w roku szkolnym
2012-2013.
4. Podjęcie uchwał w sprawach :
a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
na 2014r.,
b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku na 2014r.,
c/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
1

5.
6.
7.
8.

Zmiana uchwały budżetowej 2013r. – podjęcie uchwały.
Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu
Ad 2.
Pan Wójt – ponieważ na spotkaniach, komisjach, czy poprzednich sesjach padały wnioski,
abyśmy porozmawiali nt. bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, zaprosiliśmy Komendanta
Komendy Policji,
- przedstawił największe zagrożenia na terenie naszej gminy: kradzieże; przekraczanie
przepisów drogowych - zwrócił się do przedstawicieli Policji o skierowanie sił na drogi
o mniejszym znaczeniu, ponieważ powtarzają się uwagi; że najczęściej u nas to się ściga
rowerzystów; zachowanie niektórych mieszkańców połączone nawet z napadami, łącznie
z niszczeniem mienia.
Komendant Policji Pan Paweł Rynkiewicz – przypadek kołczyński jest mi bardzo dobrze
znany, były podejmowane interwencje, wysyłałem trzy razy policjantów, żeby tego człowieka
wyeliminować, zatrzymać, został powiadomiony sąd, ale niestety na pewne rzeczy ja nie mam
wpływu. Policja nie ma innych możliwości prawnych jak podjąć interwencję, tak było
zrobione, został zatrzymany ten człowiek, ale później bez zgłoszenia środki prawne, że tak
powiem Policji, się kończą.
- Jeśli chodzi o nękanie rowerzystów, to prawo się zmieniło, jest to wykroczenie; policjant na
drodze decyduje sam, on ma zadania, które ma wykonać w służbie, ale jeżeli on widzi, że
jedzie nietrzeźwy rowerzysta, to żaden przełożony nie zabroni zatrzymać, wylegitymować
i podjąć czynności zgodnie z naruszeniem przepisów prawa i tutaj taki zarzut, że policja
sulęcińska ściga rowerzystów jest dla mnie w ogóle nietrafiony, bo tych rowerzystów np. ja
mam statystycznie dwa razy mniej zatrzymanych w tym roku do chwili obowiązywania tych
przepisów, niż w tamtym roku.
- Jeżeli chodzi o kradzieże, ja wiem, że jest bolesna kradzież nie wykryta tutaj na terenie tej
gminy, ale tych kradzieży nie ma dużo, a widząc konieczność jeżeli chodzi o obszar,
zaludnienie tej gminy, została utworzona nowa dzielnica – jest osobno dzielnicowy na gminę
Krzeszyce, tego nie było, to zostało zrobione w tym roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
Zrobiłem to po, aby mieć więcej sygnałów od społeczności lokalnej, aby był lepszy kontakt
i aby zapoznać się z Państwa problemami i je rozwiązywać.
Dzielnicowym jest Pan Paweł Wąsowicz. Telefon komórkowy ma on aktywny w godzinach
służby. Jest punkt przyjęć, kiedy przyjmuje w posterunku i bardzo proszę o kontakt.
Następnie Pan Komendant przedstawił efekty pracy policji w latach od 2011 do października
br. w ujęciu statystycznym /Kopii przedstawionej informacji nie przekazał do protokołu,
zobowiązując się do przesłania jej drogą e-mailową/ i poprosił o pytania.
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Pan Przewodniczący – jeśli się zgłasza do dyżurnego, to czy procedura musi być taka,
że trzeba podać życiorys, bo znam przypadki, kiedy potencjalni przestępcy dowiedzieli się
kto zgłosił; jest takie odczucie społeczeństwa, że ta współpraca jest taka bardzo służbowa.
Pan Komendant – dla mnie jest to niedopuszczalne, jeśli ktoś wskazuje anonimowo sprawcę
przestępstwa. Co innego jest, jak ktoś zgłasza przestępstwo na szkodę swoją i policjant musi
się wypytać; to samo jest z interwencją. Uczulam swoich policjantów, żeby tam, gdzie można,
pozostał anonimowy świadek i pozostanie na pewno. Proszę o konkretny przypadek, abym
mógł go zbadać, bo nie ma takiej reguły, że ktoś dzwoniąc na policję ma podawać cały
życiorys - ja wychodzę z założenia, że policja jest dla ludzi.
Radny Pan Smolarek – trzeba mieć dużo szczęścia, aby przejechać bezpiecznie ul. Główną
w Rudnicy czy przez skrzyżowanie ul. Głównej z Kopernika, Bieruta – są tam zakręty
z zerową widocznością i niestety zdarzają się tam wypadki i będą się zdarzać. Czy Państwo
jako Policja macie
możliwość wychodzenia z inicjatywą, żeby poprawiać stan
bezpieczeństwa, czy występujecie do stosownych instytucji o poprawę tego stanu
bezpieczeństwa?
Pan Komendant – oczywiście, występujemy do zarządcy drogi, jeśli chodzi o Rudnicę,
to zapiszemy i sprawdzimy,
- jeśli Państwo wysyłacie takie pismo, to proszę wysyłać do wiadomości Komendy
Powiatowej, my to zlustrujemy i jeżeli jest taka potrzeba, to wystąpimy, ale na pewno taką
inicjatywę dla poprawy bezpieczeństwa poprzemy.
Pan Smolarek –chodzi też o drogę kostrzyńską , tam też jest duże zagrożenie, szczególnie od
skrzyżowania, często dochodzi do zderzenia ze zwierzętami leśnymi – czy tam też jest
możliwość działania z waszej strony?
Pan Komendant - jeśli chodzi o zwierzynę, to trzeba jechać ostrożnie, moi policjanci też
często mają zderzenia jadąc na interwencje.
Pan Smolarek – czy jest możliwość dochodzenia w tym wypadku odszkodowania
od Nadleśnictwa?
Pan Komendant – można dochodzić tylko od Koła Łowieckiego w przypadku, jeżeli w tym
miejscu było pędzenie z użyciem tzw. naganki.
Radna Pani Olszewska – proszę zwrócić uwagę, jak jedzie patrol, na nasz przystanek
autobusowy – tam bardzo często młodzież robi sobie gospodę. w godzinach popołudniowych,
wieczornych; żeby tam wylegitymować tych ludzi; stamtąd właśnie jest początek rozboju.
- ponadto wniosła, że jeśli zgłasza się na policję o pomoc, to policja powinna poinformować
w jakim rzeczywistym czasie dojedzie,
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- jeśli osobie fizycznej skończyła się ważność dowodu osobistego, to czy osoba będzie za to
ukarana.
Pan Komendant – na pewno nie przez Policję, obowiązek wymiany dowodu osobistego i data
ważności jest określona w ustawie o dowodach osobistych.
Dzielnicowy Pan Wąsowicz Paweł – w sprawie przystanku w Kołczynie, poinformował,
że parokrotnie w nocy legitymowaliśmy osoby na tym przystanku i są ciągle te same osoby
i wiemy kto tam przebywa i co tam się dzieje, ale nie udało się ani razu nam ich złapać na
czymkolwiek.
Radna Pani Kuszka Edyta – w Rudnej jest droga powiatowa ruchliwa i są tam dwa bardzo
poważne zakręty , szczególnie na wysokości przystanku i prosi, aby raz na jakiś czas była
kontrola prędkości pojazdów.
Sołtys Studzionki Pani Czarnogrecka Zofia – wzdłuż wału rybacy stawiają samochody
i utrudniają ruch,
- druga rzecz – ja też często potrzebuję interwencji i proszę o podawanie realnego czasu
przyjazdu policji,
- po raz kolejny poinformowała, że psy mające właścicieli biegają po wsi, wykopują
nieboszczyków; podawaliśmy już nazwiska właścicieli dla Policji, a psy nadal chodzą.
Pan Komendant – proszę o zgłoszenie na piśmie takich spraw.
Radny Pan Buczkowski – jeśli dzielnicowy jest na urlopie, to ktoś powinien go zastępować,
bo były takie przypadki, sołtys telefonował i nikt nie odbierał, pomimo, że był podany numer
telefonu.
Pan Komendant – dzielnicowi odbierają telefony w służbie, to wtedy proszę dzwonić
do oficera dyżurnego i zgłaszać problem.
Sołtys Pan Andruszko – dzwoniłam, kiedy dzielnicowy był na urlopie i powiedziano mi, że
mam dzwonić do tego drugiego policjanta, nikt nie odebrał, w końcu zaczęłam wydzwaniać
i pomyliłam jedną cyfrę i zgłosił się śledczy lubuski,
- jeszcze jedno, czy policja nie zna naprawdę tutaj terenów, bo w sobotę zajechała policja
i szukała Czartowa, to musiałam tłumaczyć jak jechać.
Pan Komendant – tu jest naprawdę dużo policjantów, którzy pracują sześć miesięcy po szkole
i nie wszyscy znają teren, a 30% policjantów nie mieszka na terenie powiatu sulęcińskiego,
a Pani ma tę funkcję społeczną, żeby udzielić informacji.
Radny Pan Blatkiewicz – tak słucham i muszę Panów policjantów wziąć w obronę,
bo pracowałem w straży pożarnej i jak były zdarzenia w Torzymiu, Lubniewicach, to też
szukaliśmy.
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Radna Pani Kuszka Edyta – zgłaszałam zdarzenie w dyżurce budynku Policji w Sulęcinie
i byli świadkowie mojej rozmowy.
Pan Komendant – ja tu zwrócę uwagę policjantom, ale w takim przypadku trzeba to
powiedzieć dyżurnemu.
Radny Pan Małaczyński - - zgłosił problem; od wiosny jeżdżą na motocyklach na jednym
kole przez Krzeszyce – są to osoby zamaskowane, w kaskach; czy Policja może coś zrobić na
ten temat?
Pan Komendant – oczywiście, że jest obowiązek jeżdżenia bezpiecznie,
- proszę Pastwa ja sobie zdaję sprawę, że policja nie spełni wszystkich Państwa oczekiwań,
ale będziemy się starać. Zaapeluję do swoich policjantów, ażeby wychodzili z założenia, że są
dla Państwa, ale jeżeli chodzi o osoby, które przekraczają prawo, to gwarantuję Państwu, że
po przekroczeniu przepisów będą represjonowane, oczywiście w granicach rozsądku,
- jeżeli chodzi o czas reakcji to musimy brać pod uwagę obiektywnie wszystkie przypadki
uwarunkowania pogodowe, ale dla mnie też jest najważniejsze, żeby policja szybko dojechała
i przede wszystkim pomogła i zapobiegła zagrożeniom,
- nie da też rady tak, żeby te wszystkie powiadomienia o przestępstwie były anonimowe,
bo pewne rzeczy trzeba przeprowadzić dowodowo i ustalić.
- jeśli połączymy siły i mamy możliwości, aby tę policję doposażyć i będziecie mieli Państwo
taką wolę na 2014r., to będziemy mogli tych patroli zorganizować więcej.
Pan Przewodniczący – skrzyżowanie na Podgórzu – tam są często kolizje,. stłuczki; czy takie
uwagi Komenda też może sprzęgnąć z naszą gminą.
Pan Komendant - jeśli Państwo występujecie, ja to poprę, proszę się zwrócić.
Pan Wójt – już występowaliśmy i mamy poparcie policji.
Radny Pan Peczkajtis – podsumowując, my jako dorośli niejednokrotnie boimy się
młodzieży, boimy się zwrócić do rodziców tego młodzieńca, lepiej nie zwracać uwagi, nie
zgłosić, bo później może samochód uszkodzi. Takie małe wybryki, to my jako dorośli
powinniśmy bez policji sobie poradzić.
Sołtys Pan Szpitalny - czy Pan jako Komendant mógłby zorganizować, żeby nasza młodzież
tutaj w Krzeszycach, w szkole , która skończyła 14 lat, mogła wyrobić karty motorowerowe?
- z tego co ja się dowiadywałem, to trzeba to robić w WORDzie w Gorzowie.
Pan Komendant – ja mogę poprzeć taką inicjatywę, ale jako organizator to nie, zorientuję się.
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Dzielnicowy Pan Paweł Wąsowicz – ponieważ krótko jestem dzielnicowym, nie poznałem
jeszcze wszystkich sołtysów, część znam i znam problemy wsi. Uważam, że współpraca
układa się bardzo dobrze, więc jeżeli jest jakiś problem, to proszę o spotkanie, ja przyjadę;
- poza tym bardzo chwalę współpracę z opieką społeczną i znam gdzie jak rodzina ma
problemy.
Sołtys Pani Mądrzak – poparła Pana Dzielnicowego, że faktycznie jest w kontakcie, o co się
poprosi zawsze zrealizuje i interesuje się przede wszystkim.
Pan Wójt – informowałem już o tym wcześniej, że współpracując z Komendą Policji
przeznaczyliśmy w urzędzie pomieszczenie na dyżury dzielnicowego.
Dzielnicowy – poinformował, że ma dyżury w poniedziałki i czwartki w godz. 10.30 – 13.00.
- mogę też dojechać we wtorek, środę i czwartek do godz. 18.00 jeśli trzeba.
Więcej pytań i uwag nie wniesiono.
Pan Komendant podziękował za uwagę i przedstawiciele policji opuścili obrady.
Ad 3.
Pan Wójt –informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzeszyce w roku
szkolnym 2012-2013, była przedstawiona na posiedzeniu wszystkich komisji;
- mimo, że jest ona oceniona pozytywnie, to trudności w oświacie w dalszym ciągu istnieją
zarówno jeśli chodzi o rok szkolny jak i budżetowy.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały informację o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Krzeszyce w roku szkolnym 2012-2013.
Informację radni przyjęli jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
Ad 4.
Pan Wójt omówił wszystkie trzy podpunkty w punkcie 4 i przedstawił propozycje
wypracowane na posiedzeniu wszystkich komisji:
- obniżono średnią cenę skupu żyta do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014r.
do kwoty 63 zł za 1q i jest to podwyższenie w stosunku do roku 2013 o 3%,
- wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzeszyc
podwyższono w stosunku do roku 2013, o 3%,
- stawki podatku od środków transportowych podwyższono w stosunku do roku 2013 o 3% .
Radni nie wnieśli uwag.
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Radny Pan Wiesław Małaczyński:
- większością głosów komisje przyjęły propozycję obniżenia ceny skupu żyta do naliczania
podatku rolnego, do kwoty 63zł/q,
- większością głosów komisje przyjęły wniosek o podwyższeniu o 3% wysokości stawek
podatku od nieruchomości i wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.

ppkt a/
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXIX/181/2013 w sprawie obniżenia do kwoty
63zł/q, średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014r., którą
przyjęto
12 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu.

ppkt b/
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXIX/182/2013 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości /wzrost o 3% w stosunku do 2013r./ oraz zwolnień od tego
podatku na 2014r., którą przyjęto
12 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu.
Uchwalone stawki podatku przedstawiają się następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego oraz organizacje pożytku publicznego 0,22 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,65 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,96 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości,
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ppkt c/
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXIX/183/2013 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2014r. /wzrost o 3% w stosunku do 2013r./ ,
którą przyjęto
12 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu
Ad 5.
Pan Wójt przedstawił główne założenia uchwały.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXIX/184/2013 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej 2013r., którą przyjęto
12 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu.

Ad 6.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, tj. od 29.10.2013r.
do 22.11.2013r.:
05.11.2013r. – udział w konferencji Wojewody Lubuskiego w Kostrzynie nt. perspektyw
rozwoju komunikacji w latach 2014-2020.
11.10.2013r. – udział w uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości zorganizowanej
przez ZSS w Krzeszycach, połączonej z obchodami Dnia Seniora.
12.11.2013r. – wizyta wraz z delegacją radnych i sołtysów w Dąbroszynie w zakładzie
zajmującym się rozbiorem norek, w celu przekonania się o warunkach panujących przy
zakładzie w okresie jego pracy.
14.11.2013r. – spotkanie z Prezesem Firmy LS Plus. Omówiono dotychczasową współpracę,
niedociągnięcia i kłopoty wynikające z funkcjonowania systemu.
18.11.2013r. – udział w podsumowaniu VI Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze; Gmina Krzeszyce w kategorii gmin wiejskich zajęła 8 miejsce
w województwie lubuskim.
19.11.2013r. – udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; każda
gmina referowała przygotowanie do okresu zimowego w zakresie utrzymania dróg,
funkcjonowania szkół oraz działań opieki społecznej w kontekście bezdomnych
i potrzebujących pomocy.
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
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Ad 7.
Radna Pani Olszewska - na ul. Leśnej od Państwa Bańskich kończy się asfalt, tam po piasku
jeżdżą traktory i wykruszają tę drogę asfaltową - gdyby można było coś tam nawieźć, to
byłoby dobrze.
Sołtys Pan Pizuński – zgłaszałem do Sekretarza i mówiłem, że będzie wizytacja Biskupa, że
drzwi od ubikacji na sali już półtora roku temu, zabrali do remontu. Biskup był i drzwi nie
było. Okazuje się, że gdzieś tam w szkole były. Można było wcześniej powiadomić o tym.
Radny Pan Buczkowski – wrócił do tematu Policji, – około dwadzieścia lat temu byłem
w komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności i przyjeżdżali Panowie Policjanci
i mówili, że będziecie mieć patrole, będzie bezpieczniej, jeśli gmina się dołoży – nie może
być tak, Policja jest finansowana ze Skarbu Państwa.
Pan Wójt – będziemy przy budżecie to omawiać, wniosek leży u mnie.
Sołtys Pani Andruszko – zgłosiła, że rozwalili płytki na przystanku i żeby to jakoś podsypać.
Pan Buczkowski – wniósł uwagę, że niepotrzebnie był na sesji również dzielnicowego,
bo nie jeden coś by powiedział.
Radny Pan Gruza – poinformował, że za Panem Zachciałem spiętrzyła się woda –
prawdopodobnie bobry.
Pan Przewodniczący – wniósł, że koło mostka w stronę Lemierzyc /droga nr 22/ bobry
spiętrzyły tamę.
Sołtys Pani Czuba – również na Malcie naprzeciwko Pana Jacykowskiego.
Więcej pytań i uwag nie wniesiono.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie oraz owocną dyskusję i dokonał
zamknięcia obrad sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2013r.
Obrady zakończono ok. godz. 15.00.

Protokołowała:
………………………..
/Maria Parchimowicz/
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