
Protokół Nr XIII/11
z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 28 września 2011 roku

Otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonał  Przewodniczący 

Rady Pan Piotr Gwóźdź  o godzinie 1400 w ,,Domu Strażaka” przy ulicy 

Wigury w Karlinie. Powitał zebranych radnych, zaproszonych gości oraz 

mieszkańców Karlina (listy obecności załączono do protokołu).

Przewodniczący  Rady na  podstawie  listy  obecności,  na  której  widniało 

14 podpisów stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecny jest radny Pan 

Tomasz Rusiecki z powodu wyjazdu służbowego. 

Ad. 1b 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że porządek obrad radni 

otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję i zapytał,  czy są propozycje 

zmian? 

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

chciałby poszerzyć projekt porządku obrad o informację na temat targowiska, 

które jest w Karlinie w dwóch punktach, aby na początku została przedstawiona 

petycja przez Pana reprezentującego handlowców działających na rynku, a do 

dyskusji na tym temat przystąpiono by w ostatnich punktach porządku obrad, 

gdzie są zapytania i wnioski.

Pan  Piotr  Gwóźdź  odpowiedział,  że  odbył  z  radnym  Panem  Piłkowskim 

rozmowę na ten temat i w związku z tym przewidziane jest zapoznanie Rady 

z  treścią   informacji  przygotowanej  przez  handlowców  i  zostanie  ona 

przedstawiona  przed rozpoczęciem pkt  2.  porządku obrad,  wcześniej  zostaną 

rozpoznane  jeszcze  dwie  sprawy.  Podkreślił,  że  odczytanie  petycji  zostało 

uwzględnione, nie została przewidziana w tym punkcie dyskusja na ten temat. 



Nie będzie to wprowadzone jako nowy punkt do porządku obrad, tylko jako 

informacja. Przypomniał, że taka praktyka już miała miejsce.     

Pan Piotr Woś Zastępca  Burmistrza Karlina zaproponował  wprowadzenie 

dwóch  uchwał  do  porządku  obrad  w  sprawie  w  sprawie  przystąpienia 

i  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu  „Indywidualizacja  procesu  nauczania 

i wychowania uczniów klas I-III szkół w Gminie Karlino”- w ramach Priorytetu 

IX.  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w regionach Konkurs  nr  1/9.1.2/11 

w  ramach  Działania  9.1.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie 

wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany ze środków Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  oraz  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu 

bankowego

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady przypomniał,  że  oba  projekty 

uchwał  omawiane  były  na  posiedzeniach  komisji  w  związku  z  czym 

zaproponował aby pierwszy projekt uchwały ujęty został w porządku obrad jako 

pkt 8k), a drugi 8l) i jednoczesne przegłosowanie wprowadzenia obu projektów 

uchwał.

W wyniku głosowania radni jednomyślnie podjęli decyzję o wprowadzeniu 

projektów uchwał do porządku obrad. 

Porządek  obrad  wraz  z  wniesionymi  dodatkowymi  punktami  został 

przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym. 



3

1. Informacja  na  temat  działalności 
Związku  Miast  i  Gmin  Dorzecza 
Parsęty.

3. Informacja  na  temat  działalności  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej 
,,Iskierka” w Karlinie.

1. Informacja  o  przebiegu  wykonania 
budżetu  za  pierwsze  półrocze  2011 
roku:

1. podjęcie uchwały.
2. Informacja  o  kształtowaniu  się  za 

pierwsze  półrocze  2011  roku 
wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2011 – 2025, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć:

1. podjęcie uchwały.
3. Informacja  o  przebiegu  wykonania 

planu  finansowego  samorządowej 
instytucji  kultury  za  pierwsze 
półrocze 2011 roku: 

1.  podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Karlino na 2011 rok,
b) zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Karlino  na  lata 

2011  2025,
c) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Karlino  za  pierwsze  półrocze  oraz  przebiegu  wykonania  planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 
a  także  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy 
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

d) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  Powiatowi 
Białogardzkiemu pomocy finansowej,  

e) wyrażenia  zgody  na  objęcie  części  terenów  Gminy  Karlino 
granicami  Kostrzyńsko  –  Słubickiej  Specjalnej  Strefy 
Ekonomicznej, 

f) przystąpienia i zatwierdzenia do realizacji projektu „Zegar Czasu to 
Zegar  Postępu”-  w  ramach  Priorytetu  IX.  Rozwój  wykształcenia 
i  kompetencji  w  regionach  Konkurs  nr  1/9.1.2/11  w  ramach 
Działania  9.1.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie 



wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie 
oświaty  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  realizowany  ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

g) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb 
Daszewo w drodze przetargu,

h) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  dzierżawy 
nieruchomości gruntowych,

i) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie,
j) podziału  jednostki  pomocniczej  oraz  zmiany  w  sprawie  statutów 

jednostek pomocniczych,
k) przystąpienia  i  zatwierdzenia  do  realizacji  projektu 

„Indywidualizacja  procesu  nauczania  i  wychowania  uczniów  klas 
I-III szkół w Gminie Karlino”-  w ramach Priorytetu IX.  Rozwój 
wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach  Konkurs  nr  1/9.1.2/11 
w  ramach  Działania  9.1.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych 
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych 
w  systemie  oświaty  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

l) zaciągnięcia długoterminowego kredytu  bankowego 
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
8. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Ad. 1c

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

protokół z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie wyłożony był do 

wglądu w Biurze Rady, a część radnych otrzymała kopię elektroniczną i zwrócił 

się  do radnych z pytaniem, czy są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia,  czy są 

uwagi do jego treści? 

Za  przyjęciem  protokołu  głosowało  12  radnych,  1  był  przeciwny, 

1 wstrzymał się od głosu. Protokół Nr XII/11 z XII sesji  Rady Miejskiej 

odbytej w dniu 10 sierpnia 2011 roku został przyjęty w wyniku jawnego 
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głosowania. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  przypomniał,  że  informował  iż  przed 

przejściem do pkt 2. porządku obrad zostaną rozpoznane jeszcze inne sprawy. 

Dwa  tygodnie  wcześniej  odbyły  się  Gminne  Dożynki  w  trakcie  których 

wręczane były statuetki Rolnika Roku Gminy Karlino, nie wszyscy nagrodzeni 

rolnicy  przybyli  na  tę  uroczystość,  dlatego  zostaną  one  wręczone  przez 

Burmistrza w dniu dzisiejszym.

Zastępca Burmistrza Pan Piotr Woś poinformował obecnych, że tytuł Rolnika 

Roku Gminy Karlino otrzymali Justyna i Leszek Kuczyńscy z Gościnka, Piotr 

Szakowski  z  Malonowa,  Marta  i  Łukasz  Gołębiowscy  z  Mierzynka,  Maria 

i Stanisław Jamroż z Mierzynka oraz Danuta Bartman – Kopras i Piotr Kopras 

z Kowańcza i wręczył dwie z nieodebranych statuetek. 

Pan  Marek  Frydrych  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny 

w  Białogardzie  wręczył  nagrody  wraz  z  pucharem  na  ręce  Nauczyciela 

wychowania  fizycznego  w Gimnazjum im.  Ludzi  Wielkiego  Serca  i  Umysłu 

w  Karlinie   Pana  Mirosława  Spolskiego  zwycięskiej  drużynie  Turnieju 

Halowego Piłki Nożnej dla klas I.   

Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że jeszcze jedna sprawa pozostała, jest to petycja 

podpisana przez wiele osób, która zostanie przedstawiona przez jedną z nich, 

podkreślił  jednak,  że  jest  to  informacja  i  poprosił,  aby  nie  była  ona  w tym 

punkcie komentowana.

Pan Korzeniowski podkreślił, że jest przedstawicielem wszystkich podpisanych 

osób handlujących na targowisku miejskim w Karlinie i przedstawił obecnym 

treść pisma (kserokopię pisma załączono do protokołu).    

Przewodniczący  Rady Pan Gwóźdź  powtórzył,  że  nie  przewiduje  dyskusji, 

radni  mięli  możliwość  zapoznania  się  z  przedstawiona  treścią,  natomiast 



w punkcie 10. porządku obrad – wolne wnioski i informacje będzie możliwość 

zadawania pytań w tym temacie. 

Ad. 2 

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrza  Karlina  przedstawił  sprawozdanie 

o  pracy  Urzędu  w  okresie  międzysesyjnym  tj.  od  dnia  10  sierpnia  do  dnia 

27 września 2011 roku (informacja załączona do protokołu). Dodał, że odbyły 

się  W Krzywopłotach  odbyło  się  zgrupowanie  kadry  wojewódzkiej  juniorów 

w boksie.  Trenerem zgrupowania był  Tomasz Różański  – na co dzień trener 

KSW  Róża  Karlino.  odbyło  się  spotkanie  z  p.  Jolantą  i  Krzysztofem 

Szczecińskimi, którzy od kilku lat pomagają Gminie Karlino w poszukiwaniu 

i  zdobywaniu  cennych  eksponatów,  są  przyjaciółmi  Karlina.   Przywieźli 

materiały,  które  były  prezentowane  na  wystawie  w Muzeum. 17 sierpnia  br. 

została  podpisana  umowa  z  wykonawcą  remontu  przedszkola  miejskiego 

w Karlinie.  Po  przeprowadzeniu  inwestycji  obecne  przedszkole  dostosowane 

zostanie  do  wszystkich  norm  i  wymogów  stawianych  tego  typu  obiektom, 

znajdzie  się  tu   również  oddział  żłobkowy  przeznaczony  dla  dzieci  od 

6 miesiąca do 3 roku życia w którym zaplanowano 22 miejsca, również 150 

dzieci  w wieku 3-5 lat.  Odbył  się  Festiwal  Młodych Talentów oraz  ,,Święto 

ulicy  Księdza  Brzóski”  zorganizowane  przez  mieszkańców  po  raz  pierwszy 

w historii Karlina. Firma HA - GE przekazała 20 kompletów strojów dla Klubu 

,,Płomień”  Pobłocie  Wielkie.  W  mistrzostwach  Europy  zespołów 

młodzieżowych (juniorek) w rosyjskim Orenburgu reprezentantka KSW „Róża” 

Karlino – Elżbieta Wójcik zdobyła złoty medal, w finale w kategorii do 70 kg 

pokonała  Rosjankę.  W dniu 3 września  2011 roku odbył  się  Sołecki  Turniej 

w  piłki  siatkowe  w  Pobłociu  Wielkim.  Odbyły  się  zawody  spinningowe 

o ,,Puchar Burmistrza Karlina i Mistrza Koła”, w klasyfikacji ogólnej wygrał 

Mieczysław Kośka z ryba o wadze.   Miała miejsce wizyta 136 dziennikarzy 

polonijnych, którzy zwiedzali teren Karlina oraz przedsiębiorstwa HOMANIT 
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i  Drinktech.  Odbyły się dożynki Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Rolnik, 

Płyta  i  Plon,  a  także  spotkanie  obecnych  i  przedwojennych  mieszkańców 

Karlina. Dania 14 września 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie w Muzeum 

Ziemi Karlińskiej wystawy prac Ernsta Alberta Fischera (zwanego także Fischer 

- Cörlin) - malarza i ilustratora, urodzonego 22 sierpnia 1853 roku w Karlinie. 

Pan  Burmistrz  Miśko  uhonorowany  został  Złotą  Odznaką  ,,Za  Opiekę  nad 

Zabytkami".  W dniu 15 września został  posadzony Dąb Wspólnych Korzeni, 

który rośnie na placu Gimnazjum w uroczystości  oprócz zaproszonych gości 

z  Niemiec  udział  wzięli  kombatanci,  przedstawiciele  Sybiraków,  emerytów 

i  rencistów  oraz  członkowie  chóru  Passionato  a  także  zaproszeni  goście. 

Tradycyjnie, jak co roku zorganizowano Dożynki Gminne, tym razem we wsi 

Karścino,  za  organizację  podziękował  radnym  z  tego  terenu  Pani  Sołtys 

i  mieszkańcom.  Kolejny  sportowy  sukces  odniosła  drużyna  ze  Szkoły 

Podstawowej w Karścinie w Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 

w  Drawsku  Pomorskim,  wystąpiła  w  nim  drużyna  dziewcząt  w  kategorii 

młodsze, która zajęła I miejsce. W dniu 19.09.2011r. o godz. 9.00 na placu przy 

ul. Kościuszki podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa 

i  Wyposażenie  Hali  Widowiskowo  –  Sportowej  w  Karlinie”,  jednocześnie 

przekazany został plac budowy. Dnia 23 września 2011 roku  na plebanii została 

podpisana  umowa  na  dofinansowanie  prac  remontowych  kościoła  pw. 

św. Michała Archanioła w Karlinie, uczestniczył w tym Wicemarszałek Andrzej 

Jakubowski  oraz  ksiądz  proboszcz  Andrzej  Korpusik.  W  marcu  br.  gmina 

Karlino przystąpiła do konkursu ,,Gmina Fair Play" i w związku z pomyślną 

weryfikacją  Miasto  i  Gmina  Karlino  zostało  uhonorowane  główną  nagrodą 

konkursu, w kategorii ,,Miasteczek i Małych Miast", w tym roku naszej gminie 

została przyznana również  ,,Diamentowa Statuetka".  W dniu 24 września br. 

odbyły się Dożynki Powiatowe w Białogardzie, Gminę Karlino reprezentowały 

Sołectwa: Kowańcz i Pobłocie Wielkie. W konkursie na Najładniejszą Aranżację 

stoiska promocyjnego – Gmina Karlino zajęła III miejsce, a także Dożynki w 



miejscowości  Lubiechowo.  W  gliwickiej  hali  OSiR  odbyły  się  VI 

Międzynarodowe  Mistrzostwa  Śląska  Kobiet  w  Boksie,  rywalizowało 

160 zawodniczek z: Serbii, Węgier, Białorusi, Słowacji, Kosowa, Rosji, Czech, 

Niemiec, Ukrainy, Litwy i oczywiście z Polski, Gminę Karlino reprezentowały 

dwie zawodniczki  KSW ,,Róża Karlino” Elżbieta Wójcik,  aktualna Mistrzyni 

Europy,  która  w  finale  już  w  pierwszej  rundzie  pokonała  Szczepanek 

Małgorzatę  (Dąbrowa),  oraz  Paulina  Jakubczyk  która  również  zdobyła  złoty 

medal,  została  uznana  za  najlepszą  zawodniczkę  turnieju  i  odebrała  złote 

rękawice. Salmo Parsęty 2011, uczestniczyło ponad 200 wędkarzy z całej Polski 

oraz  z  Niemiec,  Czech  i  Szwecji,  zwycięzcą  zawodów  został  Mieczysław 

Kośka.  Kolejny  złożony  projekt  otrzymał  dofinansowanie,  jest  to  projekt 

pn.  ,,Indywidualizacja  procesu  nauczania  i  wychowania  uczniów  klas  I-III 

w gminie Karlino”. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 190.104,00zł. 

Z informacji organizacyjnych dodał, że w dniu 29 września br. na terenie Miasta 

Karlino  odbędzie  się  bezpłatna  zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych, 

informacje są dostępne na stronie Karlina. W dniu 1 października zaprosił do 

uczestnictwa Gala Boksu – Karliński  Boksing Show, jest przewidziana jedna 

walka  zawodowa oraz  walki  amatorskie.  Zaprosił  w dniu  2  października  do 

miejscowości Karwin, gdzie odbędą się dożynki.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  chce  wprowadzić 

jako  Przewodniczący  zgodnie  ze  swoimi  kompetencjami  zasady,  które 

usprawnią realizację porządku obrad sesji. Zmiana będzie polegała na tym, że 

zostanie wprowadzona zasada udzielania głosu dla radnych, głos może zostać 

udzielony również osobie niebędącej radnym w zależności od przypadku, jeśli 

będzie  to  rzeczywiście  ważna  rzecz.  Czas  przewidziany  dla  radnego  jest 

ustalony na 5 minut, jeśli ktoś będzie miał pytania do informacji, czy projektu 

uchwały.  Czas  jest  nieprzerwany  i  musi  zostać  wykorzystany  jednorazowo. 

Takie zmiany powinny usprawnić przebieg obrad.  Wiceprzewodniczący Rady 

Pan Kaczmarek będzie prowadził stosowne zapisy, z których będzie wynikało, 
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czy dana osoba zabierała głos w określonej sprawie.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem  czym  spowodowana  jest  nieobecność  na  sesji  Burmistrza  Pana 

Miśko, czy jest to związane z kampania wyborczą? Zostały powierzone Panu 

Jackowi  Miroń obowiązki  Komendanta  Straży  Miejskiej,  jakie  były  powody 

odejścia  poprzedniego  Komendanta?  Przed  chwilą  została  przedstawiona 

petycja handlowców, Pan Burmistrz czytając sprawozdanie podał informację, że 

34zł  miesięcznie  wynosi  czynsz  za  dzierżawę  sklepiku  szkolnego  w  Szkole 

Podstawowej. Kolejne pytanie dotyczyło przetargu nieograniczonego na remont 

Szkoły w Daszewie,  Komisja  która wizytowała  szkołę w styczniu  lub lutym 

widziała,  że  był  tam przeprowadzany  remont,  chciałby  wiedzieć,  co  będzie 

w  ramach  kolejnych  remontów  wykonywane.  Przypomniał  też,  że  na 

poprzedniej sesji Burmistrz Miśko obiecał, że otrzyma on informację na temat 

wpływów  z  mandatów,  a  tak  się  nie  stało,  takiej  informacji  nie  otrzymał. 

Poinformował obecnych, że złożył  informację,  zgłosił  możliwość popełnienia 

przestępstwa dotyczącego roznoszenia alkoholu w czasie ,,Nocy Świętojańskiej” 

przez pracowników Urzędu,  ale chciałby to wycofać,  ponieważ jedną z osób 

była Pani Filipowicz, która jest w stanie odmiennym.

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrza  Karlina  odpowiedział,  że  Burmistrz 

Miśko jest nieobecny nie z powodu kampanii wyborczej, nie prowadzi obecnie 

żadnej agitacji, jeśli będzie tak uważał poinformuje o powodach nieobecności 

osobiście.  Jeśli  chodzi  o  odejście  Komendanta  Straży  Miejskiej,  różne  były 

stanowiska  w kilku  kwestiach  dotyczących  funkcjonowania  Straży  Miejskiej 

i  na  wniosek  Komendanta  nastąpiło  rozwiązanie  umowy,  za  porozumieniem 

stron. Jeśli radni byli w Szkole w Daszewie, to widzieli, że nie jest ona w całości 

wyremontowana  i  to  właśnie  na  dalsze  prace  remontowe  został  ogłoszony 

przetarg. Dodał, że nie był obecny na poprzedniej sesji, ale postara się, aby Pan 

Piłkowski  otrzymał  informację  na  temat  dochodów  z  tytułu  mandatów.  Nie 



skomentował zgłoszenia dotyczącego ,,Nocy Świętojańskiej”.

Pan Waldemar Grażyński  Radny  Rady  Miejskiej  w Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem do Pani  Krystyny  Granat  Skarbnika  Gminy Karlino  dotyczącym 

budowy hali widowiskowo – sportowej, gdzie kwotą niebagatelna jest podatek 

VAT, jaki  jest  mechanizm zwrotu tego podatku i  w jakim czasie powinno to 

nastąpić? 

Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino  odpowiedziała, że budowa 

hali jest opodatkowana i kiedy wystąpią przychody z tytułu prowadzonej tam 

działalności  jest  możliwość  odzyskania  VAT-u  i  będzie  on  odzyskany,  ale 

najpierw musi zostać zapłacony całkowity koszt, aby móc wystąpić do Urzędu 

Skarbowego o zwrot, a może to trwać nawet do pół roku. Dlatego w budżecie 

musi być zabezpieczona cała kwota na inwestycję.   

Pan  Bogdan  Piłkowski  powiedział,  że  nie  otrzymał  odpowiedzi  na  temat 

niskiej  dzierżawy  w  kwocie  34,44zł  miesięcznie  w  Szkole  w  Karlinie  pod 

sklepik,  tak  różniącej  się  od  opłat   w  wysokości  500-600zł  na  targowisku 

miejskim w Karlinie?

Pan Piotr Woś odpowiedział, że są tu różnice ponieważ w przypadku sklepiku 

jest  to  opłata  z  tytułu  dzierżawy,  a  nie  opłaty  targowej,  ale  szczegółowe 

informacje zostaną udzielone w formie pisemnej.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź  powiedział, 

że  kolejny  punkt  porządku  obrad  dotyczy  informacji  na  temat  działalności 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i ponieważ nieobecny jest Burmistrz 

Miśko Przewodniczący Zarządu Związku Miast i  Gmin Dorzecza Parsęty ani 

żaden z przedstawicieli  Związku, radni otrzymali  informację na ten temat, to 
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jeśli byłyby zgłoszone pytania dotyczące tych materiałów zostaną one zapisane 

do protokołu z dzisiejszej sesji i  odpowiedź na nie zostanie przygotowana na 

piśmie lub udzieli ich Burmistrz na następnej sesji.   

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z  pytaniem,  jakie  są  powody  nieobecności  osób,  które  odpowiadają  za 

przygotowanie materiałów na temat Związku Miast i  Gmin Dorzecza Parsęty 

i jakie osoby zostały zaproszone? 

Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że nie zna powodów nieobecności Burmistrza 

na chwilę  obecną,  z  racji  wykonywanej  funkcji  w Związku Pan Miśko miał 

odnieść się do złożonej na piśmie informacji. Nie została zaproszona inna osoba. 

Będzie możliwość zapytania o powód nieobecności.  

Ad. 4

Pani Anna Pawłowska Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Iskierka” 

w  Karlinie  przedstawiła  informację  na  temat  działalności  Warsztatu  Terapii 

Zajęciowej (informacja załączona do protokołu).

Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził, że wszystkie 

komisje  pozytywnie  zaopiniowały  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Ad. 5a

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił projekt uchwały.



Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z pytaniem, dlaczego tak małe jest wykonanie dochodów do budżetu Gminy, jest 

to kwota 19.982.000zł, a plan na cały rok przewidywał 47.705.000zł? Pozostała 

jeszcze do uzyskania kwota 27.000.000zł.  

Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino powiedziała, że wykonanie 

procentowo dochodów nie jest złe, nie zawsze jest tak, że dochody wpływają do 

budżetu równo w wysokości 50% w danym półroczu. Są kwoty które wpływają 

w pierwszym półroczu, pozostałe kwoty wpływają w następnym półroczu, są 

takie środki,  które w pierwszym półroczy nie wpływają  wcale,  tak jak te  na 

dofinansowanie zadań ze środków z Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu 

trwa realizacja zadań, a środki wpływają w następnym. Dodała, że są zagrożenia 

w  wykonaniu  dochodów  o  czym  była  mowa  również  w  informacji,  przede 

wszystkim z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, co nie zostało wykonane 

w  pierwszym  półroczu,  nie  wpłynęły  też  środki  na  realizację  projektów 

miękkich  i  one  nie  wpłyną  w  tym  roku.  To  co  jest  zagrożone  ma  odbicie 

w zmianach budżetu, ale nigdy nie jest tak, że dochody są równo w wysokości 

50%.     

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała 

Nr XIII/106/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 6

Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze 

półrocze  2011  roku  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2011  –  2025, 
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w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

Ad. 6a

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił obecnym treść projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała 

Nr XIII/107/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 7

Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

Ad. 7a

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w Karlinie  Pan  Wojciech  Tomczyk 

przedstawił treść projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała 

Nr XIII/108/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 8a



Pan  Piotr  Gwóźdź  stwierdził,  że  Komisja  Rewizyjna  wnioskowała 

o  wykreślenie  w  dziale  929  –  kultura  fizyczna  kwoty  6.000zł  zwiększenie 

środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na zatrudnienie trenera piłki 

nożnej  w Referacie Sportu w miesiącu listopadzie i  grudniu z jednoczesnym 

zmniejszeniem o kwotę 6.000zł deficytu w budżecie Gminy, po wniesieniu tej 

poprawki ten projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję 

Rewizyjną. Pozostałe komisje wypracowały stanowisko polegające na zmianie 

zapisu w dziale 926 – kultura fizyczna i brzmi on ,,6.000zł zwiększenie środków 

na  wynagrodzenia  bezosobowe i  pochodne na  zatrudnienie  animatorów piłki 

nożnej w referacie kultury fizycznej i sportu na miesiąc listopad i grudzień”.  

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 

2011  rok.  Po  dokonanych  zmianach  plan  budżetu  zamknie  się  dochodami 

w wysokości  46.655.451,68zł,  wydatkami w wysokości  47.752.041,92zł  oraz 

deficytem w wysokości 1.096.590,24zł.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że jest wnioskodawcą propozycji wycofania z projektu uchwały pozycji w dziale 

929 – kultura fizyczna kwoty 6.000zł zwiększenie środków na wynagrodzenia 

bezosobowe i pochodne na zatrudnienie trenera piłki nożnej, chciałaby się teraz 

z  tego  wycofać  ponieważ  zgadza  się  z  nowo  wypracowanym stanowiskiem 

pozostałych komisji. Następnie zwróciła się z pytaniem również o dział 926 – 

kultura  fizyczna  i  kwoty  2.200.000zł-  zmniejszenie  wydatków  na  zadaniu 

inwestycyjnym  pn.  ,,Budowa  infrastruktury  aktywnych  form  turystyki 

w Karlinie”, czyli  budowa hali sportowej,  co w takim razie z realizacją tego 

zadania?  Kolejne  pytanie  dotyczyło  zwiększenia  i  zmniejszenia  dochodów 

w kwocie 21.746,40zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie dokumentacji 

technicznej, czy oznacza to, że Gmina płaci kary za nieterminowe wykonanie 

dokumentacji?     
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Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino  wyjaśniła,  że jeśli  chodzi 

o  wydatki  na  halę  sportową,  jest  to  zmniejszenie  wynikające  po  przetargu. 

Zawsze  w  planie  budżetu  są  zadania  i  kwoty  wynikające  z  kosztorysów, 

natomiast po przetargu zdarza się, że kwoty są mniejsze, tak jak w przypadku 

hali sportowej. Jeśli chodzi o kary, w pierwszych propozycjach zmian budżetu, 

które  były  przedstawione  na  komisji  w  dziale  926  w  dochodach  było 

zwiększenie z tytułu  kar  umownych na realizację  inwestycji  i  była  to  kwota 

21.746,40zł  za  nieterminowe  wykonanie  dokumentacji,  ponieważ  została 

zawarta  stosowna  umowa  dotycząca  kar  umownych,  dlatego  zmniejszone 

zostały  środki  wcześniej  wprowadzone  do  budżetu  i  nie  ma  tu 

nieprawidłowości.   

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał 

się od głosu. W wyniku jawnego uchwała Nr XIII/109/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny podjęciu uchwały.

Ad. 8b

Pan Piotr Gwóźdź poinformował obecnych, że wszystkie komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Karlino na lata 2011 – 2025.

Pani  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytała, 

dlaczego  zostały  zmniejszone  wydatki  na  budowę  hali  sportowej  na  kwotę 

2.200.000zł, i na to była przeznaczona na 2011 rok w przedsięwzięciach kwota 

3.500.000zł kredytu,  dlaczego w prognozie długoterminowej na 2011 rok nie 

zmniejszyła się kwota przychodów, a wręcz zwiększyła do 4.708.000zł?



Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  odpowiedziała,  że 

zmniejszenie  wydatków  na  hali  sportowej  nie  oznacza  jednoczesnego 

zmniejszenia  przychodów,  a  przychody  to  była  kwota  3.500.000zł,  plus 

500.000zł  na  budowę  ścieżek.  To  było  na  finansowanie  deficytu  i  spłatę 

wcześniej  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek.  Gdyby  w  tej  chwili  został 

zmniejszonych  przychód,  to   byłby  większy  nowy  kredyt,  dlatego,  że 

zmniejszenie wydatków na hali zabezpieczyło zwiększenie wydatków w innych 

działach.  Po dokonaniu wszystkich  zmian w budżecie  ogólnie budżet  Gminy 

przychody  zostały  zwiększone  o  485.000zł  plus  wcześniej  w  budżecie 

308.000zł, więc razem uchwała jest na 793.000zł.

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 

13 radnych, nie było głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

W wyniku jawnego uchwała Nr XIII/110/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 8c

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź poinformował, że wszystkie komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zakresu  i  formy  informacji 

o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Karlino  za  pierwsze  półrocze  oraz 

przebiegu  wykonania  planu  finansowego  samorządowej  instytucji  kultury  za 

pierwsze półrocze a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny, 

1  wstrzymał  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  uchwała  Nr  XIII/111/11 
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została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 8d

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  X/92/11  Rady 

Miejskiej  w  Karlinie  z  dnia  30  czerwca  2011  roku  w  sprawie  udzielenia 

Powiatowi Białogardzkiemu pomocy finansowej.  

W wyniku jawnego  i  jednomyślnego głosowania  uchwała  Nr XIII/112/11 

została podjęta. 

Pan  Zbigniew  Raczewski  Wicestarosta  Powiatu  Białogardzkiego 

podziękował  w  imieniu  Starosty  i  Radnych  za  podjęcie  uchwały  w sprawie 

wspólnej realizacji tak ważnych zadań jak remont drogi powiatowej nr 1152 Z 

Daszewo  –  Mierzyn  oraz  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  ciągu 

komunikacyjnego  dróg  powiatowych  nr  1199  Z   ul.  Wojska  Polskiego  oraz 

nr 1196 Z ul. Kościuszki w Karlinie”. 

Ad. 8e

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie części 

terenów Gminy Karlino granicami Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie Gminy Karlino,  w obrębie 



001  miasta  Karlino,  stanowiącej  własność  firmy  „Homanit  Polska  spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  i  Spółka”  spółka komandytowa  z  siedzibą 

w Karlinie,  oznaczonej  w ewidencji  gruntów jako działka  8/3  o  powierzchni 

1,0000 ha.

Uchwała Nr XIII/113/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 

Ad. 8f

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia i zatwierdzenia do 

realizacji  projektu „Zegar Czasu to Zegar Postępu”- w ramach Priorytetu IX. 

Rozwój  wykształcenia   i  kompetencji  w  regionach  Konkurs  nr  1/9.1.2/11 

w  ramach  Działania  9.1.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie 

wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Radni  w  wyniku  jawnego  głosowania  jednomyślnie  podjęli  uchwałę 

Nr XIII/114/11.

Ad. 8g

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 



19

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej 

na  terenie  gminy  Karlino  –  obręb  Daszewo w drodze  przetargu,  oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 385/5 o pow. 752 m².     

Uchwała Nr XIII/115/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 

Ad. 8h

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze 

stronami  kolejnych  30  umów  dzierżawy  nieruchomości  gruntowych  Gminy 

Karlino,  których  przedmiotem  są  te  same  nieruchomości,  dotychczas 

dzierżawione na podstawie umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat. 

W wyniku jawnego  i  jednomyślnego głosowania  uchwała  Nr XIII/116/11 

została podjęta. 

Ad. 8i

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

poinformował,  że  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  ławników  do  Sądu 

Rejonowego w Białogardzie został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie 

komisje. Przypomniał, że do zaopiniowania kandydatów został powołany zespół 

i  poprosiła  Wiceprzewodniczącego  rady  Pana  Wojciecha  Tomczyka 

o  przedstawienie  opinii  zespołu  na  temat  ławników.  Poinformował  również 

obecnych, że głosowanie nad uchwałą będzie tajne, w związku z czym będzie 



musiała  zostać  powołania  Komisja  Skrutacyjna  dla  przeprowadzenia 

głosowania.  

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  obecnym  treść  protokołu  z  posiedzenia  zespołu  powołanego 

uchwałą Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 czerwca 2011 roku 

do zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Białogardzie 

na kadencję 2012 – 2015 (kserokopia protokołu załączona do protokołu).  

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, czy głosowanie musi być tajne? 

Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie 

wyjaśnił, że taka jest konieczność i wynika to z przepisów.  

Przewodnicząc  Rady  Pan  Gwóźdź  zwrócił  się  do  radnych  o  zgłaszanie 

kandydatów do składu komisji skrutacyjnej.

Radni zgłosili spośród siebie następujące osoby:

Pani Anna Semenowicz  – wyraziła zgodę na pracę w komisji

Pani Tamara Korzeniowska  – wyraziła zgodę na pracę w komisji

Pani Barbara Michałek – wyraziła zgodę na pracę w komisji

Lista kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej została zamknięta.

Radni  w  wyniku  jednomyślnego  głosowania  dokonali  wyboru  Komisji 

Skrutacyjnej  w  następującym  składzie:  Anna  Semenowicz,  Tamara 

Korzeniowska i Barbara Michałek.

Członkowie  Komisji  spośród  siebie  na  przewodniczącego  wybrali  Panią 

Barbarę Michałek. 

Komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania dla wyboru ławników 
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do Sądu Rejonowego w Białogardzie. Po akcie głosowania i ustaleniu wyników 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Pani Barbara Michałek odczytała wyniki 

głosowania (protokół załączono wraz z kartami do głosowania). W głosowaniu 

wzięło  udział  14  radnych,  głosów  ważnych  oddano  14.  W  wyniku  tajnego 

głosowania  na  ławnika  Sądu Rejonowego w Białogardzie  wybrano Krystynę 

Kujawa i Natalię Przygocką. 

Ad. 8j

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie podziału jednostki pomocniczej 

oraz zmiany w sprawie statutów jednostek pomocniczych.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, kiedy uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym, 

czy jest jakiś termin, czy będzie to od nowego roku? Gdyby to było wcześniej 

należałoby zrobić zmianę w budżecie w związku z finansami sołeckimi. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź stwierdził, że bardzo trudno jest określić 

szczegółowy  termin,  ponieważ  uchwała  po  podpisaniu  jest  przekazywana 

i  moment ogłoszenia zależy od Redakcji Dziennika Urzędowego.  

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrza  Karlina  dodał,  że  może  to  zostać 

opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  z  końcem  roku,  natomiast  środki 

w budżecie na fundusz sołecki na rok następny zostaną zabezpieczone.

Radni  w  wyniku  jawnego  głosowania  jednomyślnie  podjęli  uchwałę 

Nr XIII/118/11. 



Ad. 8k

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia i zatwierdzenia do 

realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 

klas  I-III  szkół  w  Gminie  Karlino”-  w  ramach  Priorytetu  IX.  Rozwój 

wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach  Konkurs  nr  1/9.1.2/11  w  ramach 

Działania  9.1.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej 

jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.

Uchwałę  Nr  XIII/119/11  podjęto  w  wyniku  jawnego  i  jednomyślnego 

głosowania.

Ad. 8l

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu  bankowego do kwoty 793.000,00zł z czego 370.000,000zł na spłatę 

wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań z  tytułu  emisji  papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych pożyczek i  kredytów oraz  423.000,00zł  na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej.  

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem jakie będą skutki, jeśli uchwała zostanie odrzucona? Bo brany jest 
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kredyt, aby spłacać kredyt, czy pętla kredytowa nie zaciśnie się na gardle, czy to 

nie jest życie ponad stan, organizowane są imprezy na które nie ma środków. To 

nie jest właściwe działanie. 

Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino  odpowiedziała,  że  kredyt 

zostaje  zaciągnięty  rzeczywiście  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów 

i  pożyczek  oraz na  wyprzedzające  finansowanie  działań  finansowanych  ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Takie określenia reguluje 

ustawa o finansach publicznych i w taki sposób trzeba było sporządzić zapis. 

Dokonany  został  podział  na  dwie  części,  czyli  wydatki  które  nie  były 

współfinansowane z Unii Europejskiej i część współfinansowaną 323.000,00zł 

na  tzw.  miękkie  programy  i  100.000zł  na  inwestycję  -  remont  świetlicy 

w  Lubiechowie.  Zaciągnięcie  kredytu  nie  zagraża  Gminie  i  nie  nastąpi 

przekroczenie wskaźników, jest przekroczenie w 2014 roku ogółem na 65%. Już 

wcześniej wspominano, że od 2014 roku obowiązują inne wskaźniki i nie będzie 

to  60%  do  planowanych  dochodów,  dlatego  wskaźnik  w  2014  roku  będzie 

również  zachowany.  Dodała,  że  zawsze  jest  brany  pod  uwagę  wskaźnik  po 

odjęciu środków z Unii Europejskiej,  dlatego też uchwała została podzielona, 

aby kwotę  423.000,00zł  można było  odliczyć  od  długu,  który  jest  brany  do 

wyliczenia wskaźnika, dlatego kredyt nie stanowi zagrożenia. Gdyby uchwała 

nie  została  podjęta,  to  wydatki,  które  zostały  ujęte  po  zmianie  budżetu, 

musiałyby  być  wykonane,  ponieważ  są  to  zadania  które  trzeba  realizować, 

Gmina  zostałaby  z  kredytem w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym 

w Karlinie na koniec roku, a to jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych, 

nie wiadomo czy byłaby dyscyplina finansowa, ale byłaby to nieprawidłowość.

Pan  Bogdan  Piłkowski  zapytał,  jakie  będą  skutki  jeśli  uchwała  nie  będzie 

podjęta, czy wejdzie komornik, zostanie przekroczony deficyt budżetowy, jakie 

będą konsekwencje dla Gminy? Czy to nie jest życie ponad stan, robionych jest 

wiele projektów, wiele uchwał jest podejmowanych, Gmina się zapożycza, wiele 



się inwestuje, ale to w końcu trzeba będzie spłacać.     

Pani Krystyna Granat odpowiedziała, że nie jest to życie ponad stan o czym 

świadczą wskaźniki,  które nie są przekraczane zgodnie z ustawą 60% i 15% 

spłaty kredytów, jest wszystko zgodnie z przepisami. Płynność finansowa jest 

zachowana  ponieważ  regulowane  są  zobowiązania  Gminy,  jedyna 

nieprawidłowością  będzie  to,  że  Gmina  pozostanie  z  kredytem  w  rachunku 

bieżącym  na  koniec  roku.  Uchwała  budżetowa  upoważnia  Burmistrza  do 

zaciągania  kredytu  w  rachunku  bieżącym,  ale  ustawa  mówi,  iż  taki  kredyt 

powinien  być  spłacony  na  koniec  roku.  Nie  wiadomo  też,  jak  do  tego 

podeszłaby Izba Obrachunkowa 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny, 4 wstrzymało 

się od głosu. W wyniku jawnego głosowania Uchwała Nr XIII/120/11 została 

podjęta.

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 9

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem do Przewodniczącego  Rady,  czy  można przejść  do przełożonego 

punktu  dotyczącego  targowiska  miejskiego,  na  sali  obecny  jest  Prezes 

Karlińskiego TBS i można byłoby temat załatwić.                      

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  odpowiedział, że jeśli chodzi o dyskusję 

na  zasadzie  informacji,  to  w  następnym  punkcie  porządku  obrad,  teraz  są 

zapytania i przypomniał, że każdy radny dysponuje wyznaczonym czasem.

Pani Agnieszka Piskorek Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że 

obecnie  przeprowadzany  jest  remont  ulicy  Kościuszki  i  chciałaby  się 
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dowiedzieć  w  którym  miejscu  będzie  zrobiony  wjazd  na  plac  budowy  hali, 

ponieważ wszędzie zostały zaplanowane wysokie krawężniki?

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  poprosił 

o informację Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, czy na wysłane zaproszenia 

na posiedzenie Komisji Rewizyjnej  do urzędników i osób odpowiedzialnych za 

przeprowadzenie imprez, wie, że tylko jedna z zaproszonych osób Pan Marek 

Lewandowski informował, że nie będzie obecny, ponieważ jest na sesji Rady 

Powiatu. Pozostałe zaproszone osoby, które powinny być obecne z obowiązku 

oraz tego, co podpisały jako koordynatorzy imprez, właściwie jedna osoba, czy 

złożone zostały jakieś usprawiedliwienia od osób, które się nie pojawiły?

Pani  Tamara  Korzeniowska  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej 

odpowiedziała, że nie otrzymała żadnych usprawiedliwień. 

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

w kontrakcie, który podpisywała jedna z osób jest zapis, że jest obowiązkiem tej 

osoby poddać się kontroli,  a ta pani nie była obecna na żadnym posiedzeniu 

Komisji.  Również  zaproszony  był  jeden  z  urzędników  Urzędu,  chodzi 

o Skarbnika Gminy, który też nie zjawił się na posiedzeniu komisji. Zaproszona 

była również Pani pracująca w GOPSie w Gościnie jako pielęgniarka, w Gminie 

Karlino  zatrudniona  była  jako  koordynator  finansowy,  też  się  nie  pojawiła. 

Ludzie  którzy  powinni  udzielać  informacji  i  pomagać  Komisji  w  pracy, 

zachowują  się  niewłaściwie,  wręcz  ją  utrudniają.  Czy  pytania,  i  wyjaśnienia 

o  które  proszone  są  władze  Karlina,  tych  urzędników,  którzy  byli  za  to 

odpowiedzialni powinny być zadawane w jakiś inny sposób, na przykład przez 

prasę, czy tak jak był posądzany przez Burmistrza, że pisze do POMERANI, czy 

prokuratury. Dodał, że jeszcze tego nie zrobił, ale jeśli nie będzie odpowiedzi 

i  informacji  w  tej  sprawie,  to  będzie  zmuszony  to  zrobić  i  zgłosić  do 

wspomnianych  instytucji,  tym  którym  nie  można  odmówić.  Powiedział,  że 

według niego wiele rzeczy, które zostały tam wprowadzone, wiele dokumentów, 



do których członkowie komisji uzyskali wgląd są nieprawidłowe. Dochodzi do 

sytuacji, że jest lista płac, jest nazwisko osoby, która ma otrzymać pieniądze, 

brak jest podpisu tej osoby, że je otrzymała, a cztery osoby się podpisują pod 

dokumentem,  że  wszystko  jest  prawidłowo,  jest  tam  podpis  Skarbnika 

i  Burmistrza  pod  dokumentem  i  jeszcze  dwa,  których  nie  zna.  Jeśli  jest 

zalegalizowana lista płac i wszystko jest w porządku, to powinien być podpis 

osoby, która te pieniądze otrzymała, a na tym dokumencie nie było. Uważa, że 

przedstawione  rachunki  są  zawyżane,  zatrudnia  się  osoby,  które  nie  mają 

kwalifikacji do pełnienia pewnych funkcji, dostają za to niemałe pieniądze na 

przykład za jeden dzień kilkaset złotych z tych umów o pracę, nie pamięta, czy 

było  to  500,  czy  600zł.  Zatrudnia  się  kogoś  kto  nie  ma  kwalifikacji  i  ma 

odpowiadać  za bezpieczeństwo ludzi,  którzy przychodzą  na  imprezę.  Chodzi 

o zatrudnienie ratownika, który nie uprawnień ratownika. Są to pytania, które 

wynikają  z  pracy  komisji  i  które  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  chcieliby 

zadać, ale nie ma komu, bo osoby które powinny przyjść na spotkanie, tego nie 

zrobiły lekceważąc członków komisji. Kolejna informacja, hotel w Karlinie 20zł 

za  nocleg,  na  rachunku  jest  około  160zł,  bez  wyżywienia.  Są  to  rachunki 

niewspółmiernie  zawyżone.  W  trakcie  wakacji,  kiedy  zatrzymywał  się 

w  naprawdę  eleganckich  hotelach  ich  koszt  wynosił  50  –  60zł  od  osoby 

z telewizją satelitarną, z łazienką. Są również rachunki wystawione na osoby 

fikcyjne,  te  osoby  nie  brały  udziału  w  imprezie,  a  są  na  nie  wystawiane 

rachunki, a w imprezie brały udział i pracowały ich dzieci. Takie sytuacje nie 

powinny  mieć  miejsca.  Wielkie  koszty  są  ponoszone  na  te  imprezy,  to  też 

powinno  być  wyjaśnione.  Również  rachunki  które  są  przedstawiane  są 

niezgodne z planem i harmonogramem przebiegu tych imprez. Zwrócił się na 

piśmie do Pana Burmistrza i otrzymał odpowiedź na której jest zaznaczone jak 

przebiegała  impreza,  nie  jest  plan.  Podkreślił,  że  albo  zrobione  zostanie 

posiedzenia komisji na którym urzędnicy się pojawią i udzielą szczegółowych, 

pełnych informacji, albo nie zostanie to przez niego odpuszczone i przekazane 
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zostanie  do  odpowiednich  instytucji,  które  też  mają  uprawnienia  kontrolne. 

Dodał,  że jeśli  to zrobi Burmistrz zostanie o tym powiadomiony, że z takim 

pismem wystąpił. Na dzień dzisiejszy jedna sprawa została zgłoszona do Straży 

Miejskiej, ale wycofał się z tego.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z pytaniem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karlinie  dlaczego Komisja 

Rewizyjna  nie  otrzymała  protokołu  z  kontroli  gospodarki  finansowej 

prowadzonej  przez RIO w dniach 3 – 25 stycznia  2011 roku sporządzonego 

9 marca br. oraz wyjaśnień Burmistrza z dnia 26 kwietnia 2011 roku w tej samej 

sprawie?  Protokół  został  przekazany  do Przewodniczącego  Rady,  Naczelnika 

Urzędu  Skarbowego  oraz  Zastępcy  Komendanta  Powiatowego  Policji 

w Białogardzie. W owym czasie Komisja Rewizyjna przygotowywała wniosek 

o udzielenie absolutorium dla Burmistrza i ten protokół miałby znaczący wpływ 

na  decyzje  i  treść  wniosku.  Drugie  pytanie  dotyczące  tej  sprawy  zostało 

skierowane  do  Burmistrza  dotyczyło  pracowników  zatrudnianych  na 

stanowiskach robotników drogowych i robotników  gospodarczych do których 

nie  odniósł  się  w  wyjaśnieniach  do  protokołu?  Następne  pytanie  zostało 

skierowane  do  radcy  prawnego,  w  jakim  terminie  materiały  z  kontroli 

zewnętrznej powinny być przedstawiane do wiadomości publicznej na BIP od 

czasu  przekazania  do  Urzędu?  Również  pytanie  do  radcy  prawnego,  czy 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  powinien  informować  Radę 

o  nieprawidłowościach  o  których  został  poinformowany  oficjalnym 

protokołem?  Do  Pana  Burmistrza  zwróciła  się  z  pytaniem,  na  stronie 

internetowej  Rzędu  Miejskiego  jest  artykuł  pod  tytułem  ,,Wizyta  byłych 

mieszkańców Karlina” rozmowa dotyczyła kompleksowego planu rewitalizacji 

centrum,  w  związku  z  tym,  co  dalej  z  rewitalizacją,  bo  na  ostatniej  sesji 

Burmistrz Miśko mówił,  że właściciele mieszkań w starej  części  Karlina  nie 

zgodzili się na dofinansowanie tej inwestycji i nie jest nawet składany wniosek 

o rewitalizację. Kolejne pytanie do Burmistrza dotyczyło budowy biogazowni, 



jak  daleko  są  posunięte  działania?  Zwróciła  się  też  do  Pana  Sołtysa 

z Lubiechowa, czy to prawda, że nie ma boiska do piłki nożnej w parku, gdzie 

się kiedyś znajdowało, teren został podobno odsprzedany osobie która kupiła 

pałac w Lubiechowie? Czy zostały już w tej sprawie  podjęte już jakieś kroki? 

Następne pytanie zgłoszone do radcy prawnego dotyczyło braku na BIP składów 

komisji  Rady, czy  jest  obowiązek zamieszczania takich informacji  i  jaki  jest 

termin  ich  umieszczenia  od  czasu  wyborów?  W związku  z  pytaniem  Pana 

Piłkowskiego   poprosiła  radcę  o  ustosunkowanie  się  do  tego,  czy  osoba 

zaproszona  na posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej  może  nie  przyjść  na  nie  bez 

podania konkretnego powodu, osoby które były zatrudnione w projektach, które 

są w tej chwili kontrolowane, co mówi o tym prawo? Kolejny temat dotyczył 

udzielonej odpowiedzi w sprawie parkingu przy ulicy Koszalińskiej 25 ,,zgodnie 

z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Koszalińskiej 

25 z dnia 3 grudnia 2007 roku z  miejsc parkingowych mogą korzystać tylko 

i wyłącznie mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Koszalińskiej 25 w Karlinie 

wyłączając Panią Wójcik, Panią Kozłowską i Panią Piskorek” i w związku z tym 

zapytała  czy  parking  jest  własnością  Wspólnoty  Mieszkaniowej,  czy  Gminy 

i czy zgodnie z prawem została podjęta ta uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Jeśli  wszystkie  Wspólnoty  zaczną  tak  działać,  Karlino  stanie  się  jednym 

wielkim parkingiem. 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  przedłożył 

dokument o którym mówił on i Pani Korzeniowska z prośbą o zamieszczenie go 

jako załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji Rady w którym jest zapis, że jest 

to umowa zlecenie i jakie są obowiązki osoby z którą jest zawarta, że ma się 

poddać kontroli, obecności w czasie kontroli.

Pani  Barbara  Michałek  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 

z pytaniem zgłaszanym przez mieszkańców ulicy Dworcowej, którzy zgłaszali 

kwestię  oświetlenia  ulicznego.  Mieszkają  tam  trzy  rodziny  z  budynku 
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naprzeciwko dworca kolejowego i  jest  tam bardzo ciemno, jest  tam również 

bardzo złe dojście do budynku. Stoi lampa, ale według Pana Filipowicza nie 

nadaje się ona do podłączenia. Poruszyła ponownie temat chodników przy ulicy 

Koszalińskiej  i  potrzeby  ich  naprawy.  Na  ulicy  Dworcowej  drzewa  które 

znajdują się na terenie Dworców Kolejowych nie są przycięte i zasłaniają lampy 

oświetleniowe.

Pani Angelika Matwiejuk Radna Rady Miejskiej w Karlinie  zapytała,  kto 

płaci  za  dojazd  dzieci  z  orzeczeniem  do  Szkoły  w  Karwinie  do  oddziału 

integracyjnego i jakie to są koszty?

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał o drzewa przy 

drodze  powiatowej  na  odcinku Karlino  –  Kowańcz  –  Pobłocie  Wielkie  i  do 

Karścina,  które  zostały  zaplanowane  do  wycinki,  jest  ich  sporo,  na  samym 

odcinku do Karścina jest około dwudziestu sztuk, to jest około połowa stanu, kto 

kwalifikował je do wycinki? Dodał, że w jego ocenie nie wszystkie powinny 

być wycięte, a wycięcie ich  aż tak wielu byłoby na pewno ze znaczną szkodą 

dla środowiska. Zwrócił się z prośbą, aby sprawdzić, czy zostały te drzewa do 

wycinki zakwalifikowane w sposób prawidłowy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo 

na drodze, to znacznie poprawiłaby to wycinka odrostów przy tych drzewach, 

a nie koniecznie cała jego wycinka. 

Pani  Anna  Semenowicz  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 

z pytaniem, czym spowodowane było rozpoczęcie prac remontowych na ulicach 

Wojska  Polskiego  i  Kościuszki,  że  roboty  zostały  rozpoczęte  w  pierwszej 

kolejności na ulicy Kościuszki, a nie Wojska Polskiego, której nawierzchnia jest 

w znacznie gorszym stanie? 

Pan  Gago  Leszek  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  powiedział,  że 

w miejscowości Mierzyn są dwa ciemne punkty, jeden przy starym przystanku 

który  znajduje  się  na drodze  od świetlicy  wiejskiej  do miejscowości  i  drugi 

na  początku  wsi  od  miejscowości  Wrzosowo,  prośba  mieszkańców 



zamieszkujących w tam znajdującym się budynku, aby jedna lub dwie lampy 

tam zainstalować. Zapytał też, czy można byłoby zagospodarować i upiększyć 

tereny gminne, chodzi o nasadzenie drzewek i krzewów.  

Ad. 10

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

w  swojej  wypowiedzi  dotyczącej  protokołu  z  kontroli  przeprowadzonej 

w Urzędzie przez RIO Pani Korzeniowska przywołała datę 9 marca br. ale nie 

przypomina on sobie aby kiedykolwiek taki dokument do niego trafił, pomimo 

że jest adresatem wymienionym na samym końcu dokumentu. Dodał, że byłoby 

znacznie  łatwiej,  gdyby  był  przez  niego  potwierdzany  odbiór  dokumentów. 

Powiedział, że sprawdzi czy taki dokument znajduje się w Biurze Rady. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, co się stało 

listem, które Pan Sołtys z Lubiechowa wysłał do Rady w sprawie przeniesienia 

tej miejscowości z okręgu wyborczego z Karwina do Karścina. Pismo zostało 

skierowane do Rady, ale do radnych nie trafiło, ktoś  przechwycił pocztę. Czy 

nie została naruszona tajemnica korespondencji? Pisma które są adresowane do 

radnych,  do  nich  nie  trafiają.  Zwrócił  się  do  Komendanta  Straży  Miejskiej 

z pytaniem ile osób pracowało w miesiącu sierpniu w Straży Miejskiej, nie tylko 

etatowych,  ale  też  dodatkowych  pracowników.  Powiedział,  że  rozmawiał 

z pracownikiem Straży Miejskiej w Koszalinie, miasto ponad stutysięczne i tam 

pracuje  około  dwudziestu  trzech  osób,  a  w  Karlinie  prawdopodobnie  około 

dwudziestu osób. To trochę dużo. Na ulicy Szczecińskiej było pomieszczenie 

w którym znajdowało  się  Gminne Centrum Informacji,  jak  są  wykorzystane 

znajdujące są tam pomieszczenia należące do Gminy? Czy nie można byłoby 

przenieść z budynku Urzędu do tych pomieszczeń promocji?  Tam jest chyba 

duży, niewykorzystany lokal. Czy jest taka możliwość?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Gwóźdź  zwracając  się  do  Pana 
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Piłkowskiego zapytał, czy został dobrze zrozumiany, że tylko raz udzielany jest 

głos  jednej  osobie w danym punkcie  porządku obrad i  w tym czasie  należy 

wykorzystać cały blok pytań. Jeżeli tak się nie stanie, nie ma możliwości na 

ponowne  zabranie  głosu.  Następnie  zapytał,  kto  jeszcze  chce  przedstawić 

informację lub zabrać głos? 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że po ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 10 sierpnia 

br.  na  stronie  internetowej  ukazał  się  artykuł  ,,Rada  nie  przyjęła  budżetu” 

i  chciałaby  się  odnieść  do  tego  artykułu.  Jeśli  chodzi  o  kwotę  3.000zł  to 

proboszcz  Parafii  Mierzyn  zwrócił  się  o  dofinansowanie  wyjazdu  dzieci  już 

w  miesiącu  lutym,  dlaczego  Burmistrz  czekał  z  tą  zmianą  do  sierpnia? 

Informacja,  że  nie  została  zatwierdzona  kwota  12.000zł  na  zatrudnienie 

instruktora ds. sportu, to jest to nieprawda, ponieważ w zmianach budżetu było 

stanowisko trenera piłki nożnej. Następnie jeśli chodzi o karę 500zł jaką zapłacił 

trener Klubu ,,Płomień” Pobłocie Wielkie Pan Kryger, to też jest to nieprawda, 

ponieważ otrzymała  informację z Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej, że jedyną karą jaką zapłacił klub w 2011 roku była kara 140zł za żółte 

kartki.  Poprosiła,  aby  jeśli  są  jakieś  informacje  zamieszczane  na  stronie 

internetowej,  to  należy  podać  informacje  pełne  albo  nie  podawać ich  wcale. 

W  protokole  z  ostatniej  sesji  przeczytała  słowa  Prezesa  ,,Sokoła”  Pana 

Waldemara Miśko oraz Prezesa Klubu ,,Płomień” Pobłocie Wielkie Pana Albina 

Krygera, że trener zespołu nie musi być na meczach swojej drużyny. Również 

z  Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki  Nożnej  Pan Czesława Jaumina 

Sekretarza  Komisji  Licencyjnej  otrzymała  informację,  że  mówi  o  tym punkt 

ósmy wniosku o przyznanie licencji trenera i brzmi on tak ,,zobowiązuję się do 

wykonywania obowiązków trenera, a w szczególności do obecności na ławce 

trenerskiej podczas meczu”. Znaczy to, że Prezesi klubów nie znają przepisów 

Związku Piłki Nożnej. Następną sprawą były kary jakie może dostać drużyna za 

naruszenie  dyscypliny  obowiązku  prowadzenia  drużyny  przez  trenera, 



instruktora posiadającego licencję. W wypadku upomnienia Pobłocie Wielkie za 

pierwszy  mecz  250zł,  za  drugi  500zł,  a  za  trzeci  i  kolejne  mecze  jest  kara 

walkowera. 

Pan Sławomir Kaczmarek  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

przypomniał,  że  Burmistrz powiedział  kilka  słów o festynie w Karwinie,  ale 

chciałby  rozszerzyć  zaproszenie.  Od  lat  Szkoła  Karwin  wspólnie  z  Parafią 

organizuje  festyn  tak  też  w  tym  roku,   w  najbliższą  niedzielę  i  zaprosił 

wszystkich do uczestnictwa. Festyn rozpoczyna się mszą, następnie są występy 

dzieci, loteria, różne konkursy i pokazy, każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie 

i będzie mógł się fajnie bawić, a na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrz  Karlina  powitał  Dyrektora  Szkoły 

Podstawowej w Karścinie i poprosił go o informację na temat osiągnięć drużyny 

szkolnej piłki nożnej.

Pan  Andrzej  Maciejewski  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Karścinie 

powiedział,  że  niejednokrotnie  informował  o  tym,  że  Szkoła  w  Karścinie 

kontynuuje działania w kierunku rozwoju sportu. Między innymi drużyna brała 

udział w turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska. Nie tylko dziewczynki ale 

również  chłopcy  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Karścinie  wzięli  udział 

w  eliminacjach  gminnych  do  Mistrzostw  Powiatu.  Dziewczynki  w  kategorii 

młodszej  wygrały  swoje eliminacje,  chłopcy  w kategorii  młodszej  zajęli  III 

miejsce, w kategorii starszej zajęli V miejsce, był to udany start. Dziewczyny 

przeszły do eliminacji wojewódzkich i w takim bardzo trudnym turnieju udało 

się wygrać z utytułowaną drużyną z Wałcza i przejść do finału wojewódzkiego, 

a  w  finale  wojewódzkim spośród  czterech  drużyn  zajęto  II  miejsce,  co  jest 

bardzo dużym osiągnięciem. Żadna inna drużyna z Powiatu Białogardzkiego do 

finału  się  nie  dostała.  Drużyna  przegrała  tylko  z  reprezentacją  Gościna, 

a w nagrodę otrzymała komplet strojów. Nie udało się dojść od Warszawy, ale 

zawodnicy będą do tego dążyć.        
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Piotr  Gwóźdź  na  pytanie  Pana 

Piłkowskiego  dotyczące  pisma  od  Sołtysa  Sołectwa  Lubiechowo  w  sprawie 

zmiany  okręgu  wyborczego  odpowiedział,  że  tego  pisma  nie  widział, 

a wyjaśnienie w tej sprawie było już przedstawiane na komisjach zarówno przez 

Burmistrza  Miśko,  jak  też  Panią  Sekretarz,  wynikało  to  z  weryfikacji 

dokumentu, czy jest to możliwe w trakcie trwania kadencji tej Rady. Ponieważ 

zmiana tego okręgu,  spowodowałaby zmianę granic  pomiędzy osobami które 

z tych okręgów wyborczych dostały się do Rady Miejskiej.   

   

Ad. 11

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina na pytanie dotyczące wjazdu na 

plac budowy hali sportowej odpowiedział, że zostanie on zrobiony o około 20 – 

30 metrów po lewej stronie od skrzyżowania Kościuszki – Wojska Polskiego, 

zostaną obniżone krawężniki,  zrobiony zostanie podjazd.  Co do nieobecności 

osób  zaproszonych  na  posiedzenie  komisji  Rewizyjnej  odpowiedź  zostanie 

udzielona  na piśmie.  Protokół  RIO i  zatrudnianie  robotników gospodarczych 

i  nieprawidłowościach  z  tym  związanych,  ponieważ  nie  zna  dokładnie 

dokumentu  odpowiedź  zostanie  udzielona  w  formie  pisemnej.  Jeśli  chodzi 

o rewitalizację, wszystkim na sercu leży realizacja tego zadania, ale nie wszyscy 

mieszkańcy, właściciele lokali zgodzili się na swój udział finansowy. Jeśli nie 

uda  się  zrealizować  tego  zadania  z  obecnie  dostępnych  środków,  wówczas 

podjęte  będą  starania  o  pozyskanie  dofinansowania  z  Mechanizmów 

Norweskich, aby tę rewitalizację przeprowadzić i nadal chodzi o kompleksowe 

jej przeprowadzenie. Co do biogazowi, nieobecny jest Prezes Pan Cynarzewski, 

który udzieliłby najlepiej  informacji  na ten temat,  z posiadanej wiedzy może 

poinformować  obecnych,  że  wniosek  o  dofinansowanie  został  złożony, 

a  szczegółowa  informacja  od  Pana  Prezesa  zostanie  przekazana  na  piśmie. 

Temat dotyczący parkingu przy ulicy Koszalińskiej 25 zostanie omówiony przez 



Prezesa Karlińskiego TBS.

Pan Ryszard Augustyniak Prezes Karlińskiego towarzystwa Budownictwa 

Społecznego  odpowiedział,  że  właścicielem  parkingu  jest  Wspólnota 

Nieruchomości Mieszkaniowej ul. Koszalińskiej 25, KTBS jest tylko zarządcą 

tej Wspólnoty. Jest to duża Wspólnota, w której uchwały zapadają większością 

głosów i z parkingów, które znajdują się przy ulicy Wigury mogą korzystać poza 

mieszkańcami właściciele lokali usługowych, konkretnie dla Pani Wójcik, Pani 

Piskorek  i  Pani  Kozłowskiej,  które  współfinansowały  budowę  parkingów, 

pozostałe  zostały  oznaczone kopertami,  zostały  postawione tam odpowiednie 

znaki  drogowe zakazujące  parkowanie.  To też  jest  wola  Wspólnoty  i  jest  to 

niepodważalna  sprawa,  jeśli  chodzi  o  użytkowanie  miejsc  parkingowych. 

Przypomniał,  że  w budynku jest  szesnaście lokali  mieszkalnych,  więc gdyby 

każdy z lokatorów miał samochód, to i tak byłoby miejsc parkingowych zbyt 

mało. Zdarzało się, że mieszkańcy z innych budynków, na przykład z budynku 

przy ulicy Wigury 3, którzy mają parking w podwórku oraz przy ulicy Prusa 

stawiali  samochody  na  parkingu  należącym  do  Wspólnoty  Koszalińska  25, 

dlatego trzeba było to jakoś uregulować.  

Pan Piotr Woś Zastępca  Burmistrz  Karlina  powiedział,  że  wraz z  Panem 

Filipowiczem Inspektorem ds.  Gospodarki  Gminnej  sprawdzi  oświetlenie  na 

ulicy Dworcowej i jeśli rzeczywiście drzewa zasłaniają lampy, gałęzie zostaną 

przycięte.  Kwestia  drogi  dojazdowej  do  budynku  naprzeciwko  dworca  PKP, 

została  zgłoszona potrzeba utwardzenia  jej  nawierzchni.  Chodniki  przy  ulicy 

Koszalińskiej,  za ich stan odpowiada Dyrekcja  Dróg Krajowych i  Autostrad, 

zobowiązał  się  do jeszcze jednej  interwencji  w tej  sprawie.  Na pytanie  Pani 

Matwiejuk dotyczące  dowozu dzieci  do  oddziału  integracyjnego do Karwina 

odpowiedział,  że  koszty  z  tytułu  dowozu  dzieci  do  Karwina  ponosi  Gmina 

Karlino,  natomiast  informacja  na  temat  ich  wysokości  zostanie  przekazana 

w terminie  późniejszym.  Wycinka  drzew przy  drodze  powiatowej  Karlino  – 
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Kowańcz  –  Pobłocie  i  Karścino  zostanie  sprawdzone  jakie  przygotowane  są 

decyzje,  czy  oznaczone drzewa są  do wycinki,  czy  krzaki  przy  nich.  Co do 

kolejności remontowanych dróg, to harmonogram prac został uzgodniony przez 

wykonawcę  z  Powiatem.  Oświetlenie  w  Mierzynie,  do  30  września,  jak 

uzgodniono z sołtysami, raz w roku jest termin na składanie zapotrzebowań na 

punkty świetlne, dlatego takie potrzeby należy zgłosić do Referatu Gospodarki 

Przestrzennej  i  Ochrony  Środowiska  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie. 

Upiększanie  miejscowości,  co należy  upiększyć  w miejscowościach najlepiej 

wiedzą  sołtysi,  dlatego  między  innymi  został  utworzony  Fundusz  Sołecki, 

z  którego  można  wydatkować  środki  również  na  to,  ale  to  już  mieszkańcy 

zdecydują o jakie elementy. Jeśli miałoby to być przedsięwzięcie, które wymaga 

zezwoleń, to wszystko można uzgodnić w Referacie Gospodarki Przestrzennej. 

Na pytanie  dotyczące Straży Miejskiej  odpowiedział,  że  w miesiącu sierpniu 

zatrudnionych  było  dwudziestu  czterech  pracowników,  w  tym  sześciu 

strażników. Jeśli byłaby potrzebna informacja na temat rodzaju umów, to może 

ona zostać przygotowana.      

Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim  w Karlinie 

odpowiedział, że Gmina nie ma obowiązku publikowania protokołu z kontroli 

RIO na swoim BIP, ponieważ opublikowane są one na BIP RIO i są ogólnie 

dostępne. Jeżeli Przewodniczący otrzymuje jakiekolwiek informacje dotyczące 

Rady, jeśli jest pismo adresowane do Przewodniczącego, to jest zobligowany do 

poinformowania radnych niezwłocznie, przy najbliższej nadarzającej się okazji, 

nie jest tu określony konkretny termin, może to być najbliższa sesja. Jeśli chodzi 

o udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, nie zna projektu, nie zna również 

treści  zawartych  umów,  Pan  Piłkowski  twierdzi,  że  w  umowie  był  zapis 

obligujący do przedstawienia sprawozdania przed Komisją Rewizyjną, ale nie 

widział tych dokumentów, więc nie odpowie na to pytanie, nie wiem czy zostały 

zobligowane. Nie ma obowiązku zamieszczania na BIP składów stałych komisji 



Rady,  ale  na  BIP  zamieszczane  są  uchwały  w  sprawie  powołania 

poszczególnych  składów  komisji.  Nie  ma  obowiązku  zamieszczanie 

indywidualnie, jest obowiązek zamieszczania uchwały. 

Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby przekazał 

do  zapoznanie  się  Panu  Jankowskiemu  dokument,  który  został  przez  niego 

złożony  jako  załącznik  do  protokołu  dotyczący  obowiązku  poddania  się 

kontroli.

Pani  Danuta  Piwowarczyk  Sekretarz  Urzędu  Miejskiego  w  Karlinie 

dopowiedziała, że Rada ma na stronie Urzędu swoją ikonę i może tam zostać 

zmieszczone  wszystko,  co  jest  potrzebne.  Mogą  być  składy  komisji,  tematy 

poruszane na komisjach, wnioski, wszystko. Ta strona jest dla Rady.

Pan  Wojciech  Jankowski  powiedział,  że  po  zapoznaniu  się  z  przedłożoną 

pierwszą stroną umowy i na podstawie własnego doświadczenia stwierdził, że 

jest nieracjonalna kontrola przeprowadzana przez Komisję Rewizyjną projektów 

i osób uczestniczących w tych projektach.  Z tego dokumentu nie wynika, że 

Komisja Rewizyjna kontroluje osobę realizującą projekt, jest napisane organów 

wewnętrznych, ale czy organów wewnętrznych instytucji  wdrażającej projekt, 

czyli finansującej projekt, czy organów wewnętrznych podmiotu realizującego 

projekt. Kiedy zapozna się dokładnie z dokumentami będzie udzielał wyjaśnień. 

Pan Robert Ciach Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Lubiechowie 

odpowiedział Pani Korzeniowskiej, że na dzień dzisiejszy w Lubiechowie nie 

posiada żadnego boiska do gry. Dawne boisko w parku znajduje się na terenach 

należących  do  Lasów Państwowych,  o  ile  wie,  jest  teren  przeznaczony  pod 

boisko sportowe, są robione plany, ale to jest wszystko w trakcie. Jest boisko do 

piłki siatkowej, które zostało zrobione przez mieszkańców, obecnie są podjęte 

działania z Agencja Nieruchomości Rolnych o przejęcie tego terenu. 
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Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź stwierdził, że skoro wszystkie odpowiedzi 

zostały udzielone należy przejść do ostatniego punktu porządku obrad.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie  przypomniał, że 

miała być jeszcze informacja na temat targowiska.   

Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że były wolne wnioski i informacje w którym 

należało się o ten temat pytać, były te punkty w których zadaje się pytania.

Pan  Bogdan  Piłkowski  stwierdził,  że  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że 

będzie temu poświęcony odrębny punkt. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  odpowiedział, że nie twierdził, iż będzie 

odrębny punkt, ale, że są na końcu punkty w porządku obrad w którym może ten 

temat  zostać  podjęty.  Poza  Burmistrzem,  który  w  tym  punkcie  udziela 

odpowiedzi nikt inny nie powinien zabierać głosu. Zakończony został punkt 11. 

porządku obrad, nie ma możliwości powrotu do dyskusji. 

Ad.12

Po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź podziękował za przybycie i udział radnym 

oraz zaproszonym gościom i o godzinie 1710 dokonał zamknięcia XIII  sesji 

Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:
Ilona Pyrtek-Safaryn


	Protokół Nr XIII/11
	z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej
	w dniu 28 września 2011 roku
	Otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonał Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź o godzinie 1400 w ,,Domu Strażaka” przy ulicy Wigury w Karlinie. Powitał zebranych radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Karlina (listy obecności załączono do protokołu).
	Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności, na której widniało               14 podpisów stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecny jest radny Pan Tomasz Rusiecki z powodu wyjazdu służbowego. 
	Ad. 1b 
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję i zapytał, czy są propozycje zmian? 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że chciałby poszerzyć projekt porządku obrad o informację na temat targowiska, które jest w Karlinie w dwóch punktach, aby na początku została przedstawiona petycja przez Pana reprezentującego handlowców działających na rynku, a do dyskusji na tym temat przystąpiono by w ostatnich punktach porządku obrad, gdzie są zapytania i wnioski.
	Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że odbył z radnym Panem Piłkowskim rozmowę na ten temat i w związku z tym przewidziane jest zapoznanie Rady              z treścią  informacji przygotowanej przez handlowców i zostanie ona przedstawiona przed rozpoczęciem pkt 2. porządku obrad, wcześniej zostaną rozpoznane jeszcze dwie sprawy. Podkreślił, że odczytanie petycji zostało uwzględnione, nie została przewidziana w tym punkcie dyskusja na ten temat. Nie będzie to wprowadzone jako nowy punkt do porządku obrad, tylko jako informacja. Przypomniał, że taka praktyka już miała miejsce.     
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina zaproponował wprowadzenie dwóch uchwał do porządku obrad w sprawie w sprawie przystąpienia                            i zatwierdzenia do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania                     i wychowania uczniów klas I-III szkół w Gminie Karlino”- w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Konkurs nr 1/9.1.2/11              w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zaciągnięcia długoterminowego kredytu  bankowego
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady przypomniał, że oba projekty uchwał omawiane były na posiedzeniach komisji w związku z czym zaproponował aby pierwszy projekt uchwały ujęty został w porządku obrad jako pkt 8k), a drugi 8l) i jednoczesne przegłosowanie wprowadzenia obu projektów uchwał.
	W wyniku głosowania radni jednomyślnie podjęli decyzję o wprowadzeniu projektów uchwał do porządku obrad. 
	Porządek obrad wraz z wniesionymi dodatkowymi punktami został przyjęty jednomyślnie.
	Porządek obrad:
	1.Informacja na temat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
	1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku:
	1.podjęcie uchwały.
	2.Informacja o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2011 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć:
	1.podjęcie uchwały.
	3.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku: 
	1. podjęcie uchwały.
	Ad. 1c
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że protokół z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie wyłożony był do wglądu w Biurze Rady, a część radnych otrzymała kopię elektroniczną i zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia, czy są uwagi do jego treści? 
	Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny,                      1 wstrzymał się od głosu. Protokół Nr XII/11 z XII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 10 sierpnia 2011 roku został przyjęty w wyniku jawnego głosowania. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź przypomniał, że informował iż przed przejściem do pkt 2. porządku obrad zostaną rozpoznane jeszcze inne sprawy. Dwa tygodnie wcześniej odbyły się Gminne Dożynki w trakcie których wręczane były statuetki Rolnika Roku Gminy Karlino, nie wszyscy nagrodzeni rolnicy przybyli na tę uroczystość, dlatego zostaną one wręczone przez Burmistrza w dniu dzisiejszym.
	Zastępca Burmistrza Pan Piotr Woś poinformował obecnych, że tytuł Rolnika Roku Gminy Karlino otrzymali Justyna i Leszek Kuczyńscy z Gościnka, Piotr Szakowski z Malonowa, Marta i Łukasz Gołębiowscy z Mierzynka, Maria                i Stanisław Jamroż z Mierzynka oraz Danuta Bartman – Kopras i Piotr Kopras            z Kowańcza i wręczył dwie z nieodebranych statuetek. 
	Pan Marek Frydrych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                               w Białogardzie wręczył nagrody wraz z pucharem na ręce Nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu            w Karlinie  Pana Mirosława Spolskiego zwycięskiej drużynie Turnieju Halowego Piłki Nożnej dla klas I.   
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że jeszcze jedna sprawa pozostała, jest to petycja podpisana przez wiele osób, która zostanie przedstawiona przez jedną z nich, podkreślił jednak, że jest to informacja i poprosił, aby nie była ona w tym punkcie komentowana.
	Pan Korzeniowski podkreślił, że jest przedstawicielem wszystkich podpisanych osób handlujących na targowisku miejskim w Karlinie i przedstawił obecnym treść pisma (kserokopię pisma załączono do protokołu).    
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powtórzył, że nie przewiduje dyskusji, radni mięli możliwość zapoznania się z przedstawiona treścią, natomiast                  w punkcie 10. porządku obrad – wolne wnioski i informacje będzie możliwość zadawania pytań w tym temacie. 
	Ad. 2 
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady powiedział, że chce wprowadzić jako Przewodniczący zgodnie ze swoimi kompetencjami zasady, które usprawnią realizację porządku obrad sesji. Zmiana będzie polegała na tym, że zostanie wprowadzona zasada udzielania głosu dla radnych, głos może zostać udzielony również osobie niebędącej radnym w zależności od przypadku, jeśli będzie to rzeczywiście ważna rzecz. Czas przewidziany dla radnego jest ustalony na 5 minut, jeśli ktoś będzie miał pytania do informacji, czy projektu uchwały. Czas jest nieprzerwany i musi zostać wykorzystany jednorazowo. Takie zmiany powinny usprawnić przebieg obrad. Wiceprzewodniczący Rady Pan Kaczmarek będzie prowadził stosowne zapisy, z których będzie wynikało, czy dana osoba zabierała głos w określonej sprawie.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                     z pytaniem czym spowodowana jest nieobecność na sesji Burmistrza Pana Miśko, czy jest to związane z kampania wyborczą? Zostały powierzone Panu Jackowi Miroń obowiązki Komendanta Straży Miejskiej, jakie były powody odejścia poprzedniego Komendanta? Przed chwilą została przedstawiona petycja handlowców, Pan Burmistrz czytając sprawozdanie podał informację, że 34zł miesięcznie wynosi czynsz za dzierżawę sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej. Kolejne pytanie dotyczyło przetargu nieograniczonego na remont Szkoły w Daszewie, Komisja która wizytowała szkołę w styczniu lub lutym widziała, że był tam przeprowadzany remont, chciałby wiedzieć, co będzie                w ramach kolejnych remontów wykonywane. Przypomniał też, że na poprzedniej sesji Burmistrz Miśko obiecał, że otrzyma on informację na temat wpływów z mandatów, a tak się nie stało, takiej informacji nie otrzymał. Poinformował obecnych, że złożył informację, zgłosił możliwość popełnienia przestępstwa dotyczącego roznoszenia alkoholu w czasie ,,Nocy Świętojańskiej” przez pracowników Urzędu, ale chciałby to wycofać, ponieważ jedną z osób była Pani Filipowicz, która jest w stanie odmiennym.
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział, że Burmistrz Miśko jest nieobecny nie z powodu kampanii wyborczej, nie prowadzi obecnie żadnej agitacji, jeśli będzie tak uważał poinformuje o powodach nieobecności osobiście. Jeśli chodzi o odejście Komendanta Straży Miejskiej, różne były stanowiska w kilku kwestiach dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej                i na wniosek Komendanta nastąpiło rozwiązanie umowy, za porozumieniem stron. Jeśli radni byli w Szkole w Daszewie, to widzieli, że nie jest ona w całości wyremontowana i to właśnie na dalsze prace remontowe został ogłoszony przetarg. Dodał, że nie był obecny na poprzedniej sesji, ale postara się, aby Pan Piłkowski otrzymał informację na temat dochodów z tytułu mandatów. Nie skomentował zgłoszenia dotyczącego ,,Nocy Świętojańskiej”.
	Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                z pytaniem do Pani Krystyny Granat Skarbnika Gminy Karlino dotyczącym budowy hali widowiskowo – sportowej, gdzie kwotą niebagatelna jest podatek VAT, jaki jest mechanizm zwrotu tego podatku i w jakim czasie powinno to nastąpić? 
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino odpowiedziała, że budowa hali jest opodatkowana i kiedy wystąpią przychody z tytułu prowadzonej tam działalności jest możliwość odzyskania VAT-u i będzie on odzyskany, ale najpierw musi zostać zapłacony całkowity koszt, aby móc wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot, a może to trwać nawet do pół roku. Dlatego w budżecie musi być zabezpieczona cała kwota na inwestycję.   
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na temat niskiej dzierżawy w kwocie 34,44zł miesięcznie w Szkole w Karlinie pod sklepik, tak różniącej się od opłat  w wysokości 500-600zł na targowisku miejskim w Karlinie?
	Pan Piotr Woś odpowiedział, że są tu różnice ponieważ w przypadku sklepiku jest to opłata z tytułu dzierżawy, a nie opłaty targowej, ale szczegółowe informacje zostaną udzielone w formie pisemnej.
	Ad. 3
	Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy informacji na temat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i ponieważ nieobecny jest Burmistrz Miśko Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ani żaden z przedstawicieli Związku, radni otrzymali informację na ten temat, to jeśli byłyby zgłoszone pytania dotyczące tych materiałów zostaną one zapisane do protokołu z dzisiejszej sesji i odpowiedź na nie zostanie przygotowana na piśmie lub udzieli ich Burmistrz na następnej sesji.   
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                         z pytaniem, jakie są powody nieobecności osób, które odpowiadają za przygotowanie materiałów na temat Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty             i jakie osoby zostały zaproszone? 
	Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że nie zna powodów nieobecności Burmistrza na chwilę obecną, z racji wykonywanej funkcji w Związku Pan Miśko miał odnieść się do złożonej na piśmie informacji. Nie została zaproszona inna osoba. Będzie możliwość zapytania o powód nieobecności.  
	Ad. 4
	Pani Anna Pawłowska Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Iskierka” w Karlinie przedstawiła informację na temat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (informacja załączona do protokołu).
	Ad. 5
	Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.
	Ad. 5a
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił projekt uchwały.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem, dlaczego tak małe jest wykonanie dochodów do budżetu Gminy, jest to kwota 19.982.000zł, a plan na cały rok przewidywał 47.705.000zł? Pozostała jeszcze do uzyskania kwota 27.000.000zł.  
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino powiedziała, że wykonanie procentowo dochodów nie jest złe, nie zawsze jest tak, że dochody wpływają do budżetu równo w wysokości 50% w danym półroczu. Są kwoty które wpływają w pierwszym półroczu, pozostałe kwoty wpływają w następnym półroczu, są takie środki, które w pierwszym półroczy nie wpływają wcale, tak jak te na dofinansowanie zadań ze środków z Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu trwa realizacja zadań, a środki wpływają w następnym. Dodała, że są zagrożenia w wykonaniu dochodów o czym była mowa również w informacji, przede wszystkim z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, co nie zostało wykonane                  w pierwszym półroczu, nie wpłynęły też środki na realizację projektów miękkich i one nie wpłyną w tym roku. To co jest zagrożone ma odbicie                        w zmianach budżetu, ale nigdy nie jest tak, że dochody są równo w wysokości 50%.     
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                             1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała               Nr XIII/106/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 6
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2011 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2025,                     w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 
	Ad. 6a
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił obecnym treść projektu uchwały.
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                             1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała               Nr XIII/107/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 7
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.
	Ad. 7a
	Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Wojciech Tomczyk przedstawił treść projektu uchwały.
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                             1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała               Nr XIII/108/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 8a
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że Komisja Rewizyjna wnioskowała                            o wykreślenie w dziale 929 – kultura fizyczna kwoty 6.000zł zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na zatrudnienie trenera piłki nożnej w Referacie Sportu w miesiącu listopadzie i grudniu z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 6.000zł deficytu w budżecie Gminy, po wniesieniu tej poprawki ten projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rewizyjną. Pozostałe komisje wypracowały stanowisko polegające na zmianie zapisu w dziale 926 – kultura fizyczna i brzmi on ,,6.000zł zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na zatrudnienie animatorów piłki nożnej w referacie kultury fizycznej i sportu na miesiąc listopad i grudzień”.  
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2011 rok. Po dokonanych zmianach plan budżetu zamknie się dochodami                 w wysokości 46.655.451,68zł, wydatkami w wysokości 47.752.041,92zł oraz deficytem w wysokości 1.096.590,24zł.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że jest wnioskodawcą propozycji wycofania z projektu uchwały pozycji w dziale 929 – kultura fizyczna kwoty 6.000zł zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na zatrudnienie trenera piłki nożnej, chciałaby się teraz z tego wycofać ponieważ zgadza się z nowo wypracowanym stanowiskiem pozostałych komisji. Następnie zwróciła się z pytaniem również o dział 926 – kultura fizyczna i kwoty 2.200.000zł- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki                        w Karlinie”, czyli budowa hali sportowej, co w takim razie z realizacją tego zadania? Kolejne pytanie dotyczyło zwiększenia i zmniejszenia dochodów                  w kwocie 21.746,40zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej, czy oznacza to, że Gmina płaci kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji?     
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino wyjaśniła, że jeśli chodzi                o wydatki na halę sportową, jest to zmniejszenie wynikające po przetargu. Zawsze w planie budżetu są zadania i kwoty wynikające z kosztorysów, natomiast po przetargu zdarza się, że kwoty są mniejsze, tak jak w przypadku hali sportowej. Jeśli chodzi o kary, w pierwszych propozycjach zmian budżetu, które były przedstawione na komisji w dziale 926 w dochodach było zwiększenie z tytułu kar umownych na realizację inwestycji i była to kwota 21.746,40zł za nieterminowe wykonanie dokumentacji, ponieważ została zawarta stosowna umowa dotycząca kar umownych, dlatego zmniejszone zostały środki wcześniej wprowadzone do budżetu i nie ma tu nieprawidłowości.   
	Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego uchwała Nr XIII/109/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny podjęciu uchwały.
	Ad. 8b
	Pan Piotr Gwóźdź poinformował obecnych, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011 – 2025.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, dlaczego zostały zmniejszone wydatki na budowę hali sportowej na kwotę 2.200.000zł, i na to była przeznaczona na 2011 rok w przedsięwzięciach kwota  3.500.000zł kredytu, dlaczego w prognozie długoterminowej na 2011 rok nie zmniejszyła się kwota przychodów, a wręcz zwiększyła do 4.708.000zł?
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino odpowiedziała, że zmniejszenie wydatków na hali sportowej nie oznacza jednoczesnego zmniejszenia przychodów, a przychody to była kwota 3.500.000zł, plus 500.000zł na budowę ścieżek. To było na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gdyby w tej chwili został zmniejszonych przychód, to  byłby większy nowy kredyt, dlatego, że zmniejszenie wydatków na hali zabezpieczyło zwiększenie wydatków w innych działach. Po dokonaniu wszystkich zmian w budżecie ogólnie budżet Gminy przychody zostały zwiększone o 485.000zł plus wcześniej w budżecie 308.000zł, więc razem uchwała jest na 793.000zł.
	W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego uchwała Nr XIII/110/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.
	Ad. 8c
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,                  1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego uchwała Nr XIII/111/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 8d
	Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XIII/112/11 została podjęta. 
	Pan Zbigniew Raczewski Wicestarosta Powiatu Białogardzkiego podziękował w imieniu Starosty i Radnych za podjęcie uchwały w sprawie  wspólnej realizacji tak ważnych zadań jak remont drogi powiatowej nr 1152 Z  Daszewo – Mierzyn oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1199 Z  ul. Wojska Polskiego oraz               nr 1196 Z ul. Kościuszki w Karlinie”. 
	Ad. 8e
	Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. 
	Uchwała Nr XIII/113/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 8f
	Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 
	Radni w wyniku jawnego głosowania jednomyślnie podjęli uchwałę                 Nr XIII/114/11.
	Ad. 8g
	Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 
	Uchwała Nr XIII/115/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 8h
	Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XIII/116/11 została podjęta. 
	Ad. 8i
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. Przypomniał, że do zaopiniowania kandydatów został powołany zespół i poprosiła Wiceprzewodniczącego rady Pana Wojciecha Tomczyka                           o przedstawienie opinii zespołu na temat ławników. Poinformował również obecnych, że głosowanie nad uchwałą będzie tajne, w związku z czym będzie musiała zostać powołania Komisja Skrutacyjna dla przeprowadzenia głosowania.  
	Przewodnicząc Rady Pan Gwóźdź zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej.
	Radni zgłosili spośród siebie następujące osoby:
	Pani Anna Semenowicz  – wyraziła zgodę na pracę w komisji
	Pani Tamara Korzeniowska  – wyraziła zgodę na pracę w komisji
	Pani Barbara Michałek – wyraziła zgodę na pracę w komisji
	Lista kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej została zamknięta.
	Radni w wyniku jednomyślnego głosowania dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Anna Semenowicz, Tamara Korzeniowska i Barbara Michałek.
	Członkowie Komisji spośród siebie na przewodniczącego wybrali Panią Barbarę Michałek. 
	Komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie. Po akcie głosowania i ustaleniu wyników Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Pani Barbara Michałek odczytała wyniki głosowania (protokół załączono wraz z kartami do głosowania). W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, głosów ważnych oddano 14. W wyniku tajnego głosowania na ławnika Sądu Rejonowego w Białogardzie wybrano Krystynę Kujawa i Natalię Przygocką. 
	Ad. 8j
	Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                       z pytaniem, kiedy uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym, czy jest jakiś termin, czy będzie to od nowego roku? Gdyby to było wcześniej należałoby zrobić zmianę w budżecie w związku z finansami sołeckimi. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź stwierdził, że bardzo trudno jest określić szczegółowy termin, ponieważ uchwała po podpisaniu jest przekazywana                   i  moment ogłoszenia zależy od Redakcji Dziennika Urzędowego.  
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina dodał, że może to zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym z końcem roku, natomiast środki                     w budżecie na fundusz sołecki na rok następny zostaną zabezpieczone.
	Radni w wyniku jawnego głosowania jednomyślnie podjęli uchwałę                 Nr XIII/118/11. 
	Ad. 8k
	Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. 
	Uchwałę Nr XIII/119/11 podjęto w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania.
	Ad. 8l
	Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                     z pytaniem jakie będą skutki, jeśli uchwała zostanie odrzucona? Bo brany jest kredyt, aby spłacać kredyt, czy pętla kredytowa nie zaciśnie się na gardle, czy to nie jest życie ponad stan, organizowane są imprezy na które nie ma środków. To nie jest właściwe działanie. 
	Pani Krystyna Granat odpowiedziała, że nie jest to życie ponad stan o czym świadczą wskaźniki, które nie są przekraczane zgodnie z ustawą 60% i 15% spłaty kredytów, jest wszystko zgodnie z przepisami. Płynność finansowa jest zachowana ponieważ regulowane są zobowiązania Gminy, jedyna nieprawidłowością będzie to, że Gmina pozostanie z kredytem w rachunku bieżącym na koniec roku. Uchwała budżetowa upoważnia Burmistrza do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, ale ustawa mówi, iż taki kredyt powinien być spłacony na koniec roku. Nie wiadomo też, jak do tego podeszłaby Izba Obrachunkowa 
	Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny, 4 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania Uchwała Nr XIII/120/11 została podjęta.
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 9
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że              w kontrakcie, który podpisywała jedna z osób jest zapis, że jest obowiązkiem tej osoby poddać się kontroli, a ta pani nie była obecna na żadnym posiedzeniu Komisji. Również zaproszony był jeden z urzędników Urzędu, chodzi                        o Skarbnika Gminy, który też nie zjawił się na posiedzeniu komisji. Zaproszona była również Pani pracująca w GOPSie w Gościnie jako pielęgniarka, w Gminie Karlino zatrudniona była jako koordynator finansowy, też się nie pojawiła. Ludzie którzy powinni udzielać informacji i pomagać Komisji w pracy, zachowują się niewłaściwie, wręcz ją utrudniają. Czy pytania, i wyjaśnienia                o które proszone są władze Karlina, tych urzędników, którzy byli za to odpowiedzialni powinny być zadawane w jakiś inny sposób, na przykład przez prasę, czy tak jak był posądzany przez Burmistrza, że pisze do POMERANI, czy prokuratury. Dodał, że jeszcze tego nie zrobił, ale jeśli nie będzie odpowiedzi               i informacji w tej sprawie, to będzie zmuszony to zrobić i zgłosić do wspomnianych instytucji, tym którym nie można odmówić. Powiedział, że według niego wiele rzeczy, które zostały tam wprowadzone, wiele dokumentów, do których członkowie komisji uzyskali wgląd są nieprawidłowe. Dochodzi do sytuacji, że jest lista płac, jest nazwisko osoby, która ma otrzymać pieniądze, brak jest podpisu tej osoby, że je otrzymała, a cztery osoby się podpisują pod dokumentem, że wszystko jest prawidłowo, jest tam podpis Skarbnika                            i Burmistrza pod dokumentem i jeszcze dwa, których nie zna. Jeśli jest zalegalizowana lista płac i wszystko jest w porządku, to powinien być podpis osoby, która te pieniądze otrzymała, a na tym dokumencie nie było. Uważa, że przedstawione rachunki są zawyżane, zatrudnia się osoby, które nie mają kwalifikacji do pełnienia pewnych funkcji, dostają za to niemałe pieniądze na przykład za jeden dzień kilkaset złotych z tych umów o pracę, nie pamięta, czy było to 500, czy 600zł. Zatrudnia się kogoś kto nie ma kwalifikacji i ma odpowiadać za bezpieczeństwo ludzi, którzy przychodzą na imprezę. Chodzi               o zatrudnienie ratownika, który nie uprawnień ratownika. Są to pytania, które wynikają z pracy komisji i które członkowie Komisji Rewizyjnej chcieliby zadać, ale nie ma komu, bo osoby które powinny przyjść na spotkanie, tego nie zrobiły lekceważąc członków komisji. Kolejna informacja, hotel w Karlinie 20zł za nocleg, na rachunku jest około 160zł, bez wyżywienia. Są to rachunki niewspółmiernie zawyżone. W trakcie wakacji, kiedy zatrzymywał się                       w naprawdę eleganckich hotelach ich koszt wynosił 50 – 60zł od osoby                       z telewizją satelitarną, z łazienką. Są również rachunki wystawione na osoby fikcyjne, te osoby nie brały udziału w imprezie, a są na nie wystawiane rachunki, a w imprezie brały udział i pracowały ich dzieci. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Wielkie koszty są ponoszone na te imprezy, to też powinno być wyjaśnione. Również rachunki które są przedstawiane są niezgodne z planem i harmonogramem przebiegu tych imprez. Zwrócił się na piśmie do Pana Burmistrza i otrzymał odpowiedź na której jest zaznaczone jak przebiegała impreza, nie jest plan. Podkreślił, że albo zrobione zostanie posiedzenia komisji na którym urzędnicy się pojawią i udzielą szczegółowych, pełnych informacji, albo nie zostanie to przez niego odpuszczone i przekazane zostanie do odpowiednich instytucji, które też mają uprawnienia kontrolne. Dodał, że jeśli to zrobi Burmistrz zostanie o tym powiadomiony, że z takim pismem wystąpił. Na dzień dzisiejszy jedna sprawa została zgłoszona do Straży Miejskiej, ale wycofał się z tego.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karlinie  dlaczego Komisja Rewizyjna nie otrzymała protokołu z kontroli gospodarki finansowej prowadzonej przez RIO w dniach 3 – 25 stycznia 2011 roku sporządzonego                  9 marca br. oraz wyjaśnień Burmistrza z dnia 26 kwietnia 2011 roku w tej samej sprawie? Protokół został przekazany do Przewodniczącego Rady, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji                        w Białogardzie. W owym czasie Komisja Rewizyjna przygotowywała wniosek  o udzielenie absolutorium dla Burmistrza i ten protokół miałby znaczący wpływ na decyzje i treść wniosku. Drugie pytanie dotyczące tej sprawy zostało skierowane do Burmistrza dotyczyło pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotników drogowych i robotników  gospodarczych do których nie odniósł się w wyjaśnieniach do protokołu? Następne pytanie zostało skierowane do radcy prawnego, w jakim terminie materiały z kontroli zewnętrznej powinny być przedstawiane do wiadomości publicznej na BIP od czasu przekazania do Urzędu? Również pytanie do radcy prawnego, czy Przewodniczący Rady Miejskiej powinien informować Radę                                      o nieprawidłowościach o których został poinformowany oficjalnym protokołem? Do Pana Burmistrza zwróciła się z pytaniem, na stronie internetowej Rzędu Miejskiego jest artykuł pod tytułem ,,Wizyta byłych mieszkańców Karlina” rozmowa dotyczyła kompleksowego planu rewitalizacji centrum, w związku z tym, co dalej z rewitalizacją, bo na ostatniej sesji Burmistrz Miśko mówił, że właściciele mieszkań w starej części Karlina nie zgodzili się na dofinansowanie tej inwestycji i nie jest nawet składany wniosek      o rewitalizację. Kolejne pytanie do Burmistrza dotyczyło budowy biogazowni, jak daleko są posunięte działania? Zwróciła się też do Pana Sołtysa                             z Lubiechowa, czy to prawda, że nie ma boiska do piłki nożnej w parku, gdzie się kiedyś znajdowało, teren został podobno odsprzedany osobie która kupiła pałac w Lubiechowie? Czy zostały już w tej sprawie  podjęte już jakieś kroki? Następne pytanie zgłoszone do radcy prawnego dotyczyło braku na BIP składów komisji Rady, czy jest obowiązek zamieszczania takich informacji i jaki jest termin ich umieszczenia od czasu wyborów? W związku z pytaniem Pana Piłkowskiego  poprosiła radcę o ustosunkowanie się do tego, czy osoba zaproszona na posiedzenie Komisji Rewizyjnej może nie przyjść na nie bez podania konkretnego powodu, osoby które były zatrudnione w projektach, które są w tej chwili kontrolowane, co mówi o tym prawo? Kolejny temat dotyczył udzielonej odpowiedzi w sprawie parkingu przy ulicy Koszalińskiej 25 ,,zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Koszalińskiej 25 z dnia 3 grudnia 2007 roku z  miejsc parkingowych mogą korzystać tylko               i wyłącznie mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Koszalińskiej 25 w Karlinie wyłączając Panią Wójcik, Panią Kozłowską i Panią Piskorek” i w związku z tym zapytała czy parking jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej, czy Gminy                 i czy zgodnie z prawem została podjęta ta uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeśli wszystkie Wspólnoty zaczną tak działać, Karlino stanie się jednym wielkim parkingiem. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie przedłożył dokument o którym mówił on i Pani Korzeniowska z prośbą o zamieszczenie go jako załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji Rady w którym jest zapis, że jest to umowa zlecenie i jakie są obowiązki osoby z którą jest zawarta, że ma się poddać kontroli, obecności w czasie kontroli.
	Pani Barbara Michałek Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                  z pytaniem zgłaszanym przez mieszkańców ulicy Dworcowej, którzy zgłaszali kwestię oświetlenia ulicznego. Mieszkają tam trzy rodziny z budynku naprzeciwko dworca kolejowego i jest tam bardzo ciemno, jest tam również bardzo złe dojście do budynku. Stoi lampa, ale według Pana Filipowicza nie nadaje się ona do podłączenia. Poruszyła ponownie temat chodników przy ulicy Koszalińskiej i potrzeby ich naprawy. Na ulicy Dworcowej drzewa które znajdują się na terenie Dworców Kolejowych nie są przycięte i zasłaniają lampy  oświetleniowe.
	Pani Angelika Matwiejuk Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, kto płaci za dojazd dzieci z orzeczeniem do Szkoły w Karwinie do oddziału integracyjnego i jakie to są koszty?
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał o drzewa przy drodze powiatowej na odcinku Karlino – Kowańcz – Pobłocie Wielkie i do Karścina, które zostały zaplanowane do wycinki, jest ich sporo, na samym odcinku do Karścina jest około dwudziestu sztuk, to jest około połowa stanu, kto kwalifikował je do wycinki? Dodał, że w jego ocenie nie wszystkie powinny być wycięte, a wycięcie ich  aż tak wielu byłoby na pewno ze znaczną szkodą dla środowiska. Zwrócił się z prośbą, aby sprawdzić, czy zostały te drzewa do wycinki zakwalifikowane w sposób prawidłowy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, to znacznie poprawiłaby to wycinka odrostów przy tych drzewach,              a nie koniecznie cała jego wycinka. 
	Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                  z pytaniem, czym spowodowane było rozpoczęcie prac remontowych na ulicach Wojska Polskiego i Kościuszki, że roboty zostały rozpoczęte w pierwszej kolejności na ulicy Kościuszki, a nie Wojska Polskiego, której nawierzchnia jest w znacznie gorszym stanie? 
	Pan Gago Leszek Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że                        w miejscowości Mierzyn są dwa ciemne punkty, jeden przy starym przystanku który znajduje się na drodze od świetlicy wiejskiej do miejscowości i drugi              na początku wsi od miejscowości Wrzosowo, prośba mieszkańców zamieszkujących w tam znajdującym się budynku, aby jedna lub dwie lampy tam zainstalować. Zapytał też, czy można byłoby zagospodarować i upiększyć tereny gminne, chodzi o nasadzenie drzewek i krzewów.  
	Ad. 10
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że w swojej wypowiedzi dotyczącej protokołu z kontroli przeprowadzonej                 w Urzędzie przez RIO Pani Korzeniowska przywołała datę 9 marca br. ale nie przypomina on sobie aby kiedykolwiek taki dokument do niego trafił, pomimo że jest adresatem wymienionym na samym końcu dokumentu. Dodał, że byłoby znacznie łatwiej, gdyby był przez niego potwierdzany odbiór dokumentów. Powiedział, że sprawdzi czy taki dokument znajduje się w Biurze Rady. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, co się stało listem, które Pan Sołtys z Lubiechowa wysłał do Rady w sprawie przeniesienia tej miejscowości z okręgu wyborczego z Karwina do Karścina. Pismo zostało skierowane do Rady, ale do radnych nie trafiło, ktoś  przechwycił pocztę. Czy nie została naruszona tajemnica korespondencji? Pisma które są adresowane do radnych, do nich nie trafiają. Zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej                 z pytaniem ile osób pracowało w miesiącu sierpniu w Straży Miejskiej, nie tylko etatowych, ale też dodatkowych pracowników. Powiedział, że rozmawiał                 z pracownikiem Straży Miejskiej w Koszalinie, miasto ponad stutysięczne i tam pracuje około dwudziestu trzech osób, a w Karlinie prawdopodobnie około dwudziestu osób. To trochę dużo. Na ulicy Szczecińskiej było pomieszczenie           w którym znajdowało się Gminne Centrum Informacji, jak są wykorzystane znajdujące są tam pomieszczenia należące do Gminy? Czy nie można byłoby przenieść z budynku Urzędu do tych pomieszczeń promocji? Tam jest chyba duży, niewykorzystany lokal. Czy jest taka możliwość?
	Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Gwóźdź zwracając się do Pana Piłkowskiego zapytał, czy został dobrze zrozumiany, że tylko raz udzielany jest głos jednej osobie w danym punkcie porządku obrad i w tym czasie należy wykorzystać cały blok pytań. Jeżeli tak się nie stanie, nie ma możliwości na ponowne zabranie głosu. Następnie zapytał, kto jeszcze chce przedstawić informację lub zabrać głos? 
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że po ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 10 sierpnia br. na stronie internetowej ukazał się artykuł ,,Rada nie przyjęła budżetu”                 i chciałaby się odnieść do tego artykułu. Jeśli chodzi o kwotę 3.000zł to proboszcz Parafii Mierzyn zwrócił się o dofinansowanie wyjazdu dzieci już              w miesiącu lutym, dlaczego Burmistrz czekał z tą zmianą do sierpnia? Informacja, że nie została zatwierdzona kwota 12.000zł na zatrudnienie instruktora ds. sportu, to jest to nieprawda, ponieważ w zmianach budżetu było stanowisko trenera piłki nożnej. Następnie jeśli chodzi o karę 500zł jaką zapłacił trener Klubu ,,Płomień” Pobłocie Wielkie Pan Kryger, to też jest to nieprawda, ponieważ otrzymała informację z Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, że jedyną karą jaką zapłacił klub w 2011 roku była kara 140zł za żółte kartki. Poprosiła, aby jeśli są jakieś informacje zamieszczane na stronie internetowej, to należy podać informacje pełne albo nie podawać ich wcale.              W protokole z ostatniej sesji przeczytała słowa Prezesa ,,Sokoła” Pana Waldemara Miśko oraz Prezesa Klubu ,,Płomień” Pobłocie Wielkie Pana Albina Krygera, że trener zespołu nie musi być na meczach swojej drużyny. Również            z Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Pan Czesława Jaumina Sekretarza Komisji Licencyjnej otrzymała informację, że mówi o tym punkt ósmy wniosku o przyznanie licencji trenera i brzmi on tak ,,zobowiązuję się do wykonywania obowiązków trenera, a w szczególności do obecności na ławce trenerskiej podczas meczu”. Znaczy to, że Prezesi klubów nie znają przepisów Związku Piłki Nożnej. Następną sprawą były kary jakie może dostać drużyna za naruszenie dyscypliny obowiązku prowadzenia drużyny przez trenera,  instruktora posiadającego licencję. W wypadku upomnienia Pobłocie Wielkie za pierwszy mecz 250zł, za drugi 500zł, a za trzeci i kolejne mecze jest kara walkowera. 
	Pan Sławomir Kaczmarek  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że Burmistrz powiedział kilka słów o festynie w Karwinie, ale chciałby rozszerzyć zaproszenie. Od lat Szkoła Karwin wspólnie z Parafią organizuje festyn tak też w tym roku,  w najbliższą niedzielę i zaprosił wszystkich do uczestnictwa. Festyn rozpoczyna się mszą, następnie są występy dzieci, loteria, różne konkursy i pokazy, każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie i będzie mógł się fajnie bawić, a na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrz Karlina powitał Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karścinie i poprosił go o informację na temat osiągnięć drużyny szkolnej piłki nożnej.
	Pan Andrzej Maciejewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karścinie powiedział, że niejednokrotnie informował o tym, że Szkoła w Karścinie kontynuuje działania w kierunku rozwoju sportu. Między innymi drużyna brała udział w turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska. Nie tylko dziewczynki ale również chłopcy uczniowie Szkoły Podstawowej w Karścinie wzięli udział                        w eliminacjach gminnych do Mistrzostw Powiatu. Dziewczynki w kategorii młodszej wygrały swoje eliminacje, chłopcy  w kategorii młodszej zajęli III miejsce, w kategorii starszej zajęli V miejsce, był to udany start. Dziewczyny przeszły do eliminacji wojewódzkich i w takim bardzo trudnym turnieju udało się wygrać z utytułowaną drużyną z Wałcza i przejść do finału wojewódzkiego, a w finale wojewódzkim spośród czterech drużyn zajęto II miejsce, co jest bardzo dużym osiągnięciem. Żadna inna drużyna z Powiatu Białogardzkiego do finału się nie dostała. Drużyna przegrała tylko z reprezentacją Gościna,                     a w nagrodę otrzymała komplet strojów. Nie udało się dojść od Warszawy, ale zawodnicy będą do tego dążyć.        
	Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Gwóźdź na pytanie Pana Piłkowskiego dotyczące pisma od Sołtysa Sołectwa Lubiechowo w sprawie zmiany okręgu wyborczego odpowiedział, że tego pisma nie widział,                           a wyjaśnienie w tej sprawie było już przedstawiane na komisjach zarówno przez Burmistrza Miśko, jak też Panią Sekretarz, wynikało to z weryfikacji dokumentu, czy jest to możliwe w trakcie trwania kadencji tej Rady. Ponieważ zmiana tego okręgu, spowodowałaby zmianę granic pomiędzy osobami które            z tych okręgów wyborczych dostały się do Rady Miejskiej.   
	   
	Ad. 11
	Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że były wolne wnioski i informacje w którym należało się o ten temat pytać, były te punkty w których zadaje się pytania.
	Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że Przewodniczący Rady powiedział, że będzie temu poświęcony odrębny punkt. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź odpowiedział, że nie twierdził, iż będzie odrębny punkt, ale, że są na końcu punkty w porządku obrad w którym może ten temat zostać podjęty. Poza Burmistrzem, który w tym punkcie udziela odpowiedzi nikt inny nie powinien zabierać głosu. Zakończony został punkt 11. porządku obrad, nie ma możliwości powrotu do dyskusji. 
	Ad.12
	Po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej  w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź podziękował za przybycie i udział radnym oraz zaproszonym gościom i o godzinie 1710 dokonał zamknięcia XIII  sesji Rady Miejskiej w Karlinie.
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