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

w dniu 25 listopada 2011 roku

Otwarcia XV sesji  Rady Miejskiej  w Karlinie  dokonał  Przewodniczący 

Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  o  godzinie  1000 w  auli  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych przy ulicy Parkowej 1 w Karlinie. Powitał zebranych 

radnych i zaproszonych gości (listy obecności załączono do protokołu).

Przewodniczący  Rady na  podstawie  listy  obecności,  na  której  widniało 

15 podpisów stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. 1b 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję i zapytał, 

czy są do niego propozycje zmian? 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  powiedział,  że propozycje zmian 

były  omawiane  na  komisjach,  na  wniosek  Pani  Skarbnik  chciałby  wnieść 

poprawkę  w  pkt  7a)  i  zaproponował  wycofanie  z  porządku  obrad  projektu 

uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  i  zwolnień  z  podatku  od 

nieruchomości  i  wprowadzenie  w  to  miejsce  dwóch  projektów,  w  sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a w drugim projekcie 

kwestie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Pan  Piotr  Gwóźdź  dodał,  że  zanim  nastąpi  głosowanie  zaproponowanych 

zmian  do  porządku  obrad  pierwotna  wersja  uległa  zmianie  ze  względu  na 

oczywistą pomyłkę, dwukrotnie znajdował się punkt 7ł), co zostało zmienione 

i  radni  otrzymali  już  poprawioną  wersję.  Pomyłka  była  również  w  punkcie 

dotyczącym przyjęcia  programu współpracy,  przyjęty  był  rok 2011, a chodzi 

o rok 2012, teraz punkt 7l). W pierwszej kolejności zaproponował wycofanie 



punktu 7a) z porządku obrad - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości.

Za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad głosowało 14 radnych, 

nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 

głosowania projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

Pan Bogdan Piłkowski – wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  zwrócił  się  do  Pana  Piłkowskiego,  iż 

skoro przyjął on tradycję, że jeśli nie ma jednomyślności w trakcie głosowania, 

chciałby, aby zaznaczone zostało w protokole w jaki sposób głosował,              w 

związku z tym poprosił Pana Piłkowskiego o podkreślenie na koniec głosowania 

w jaki sposób zagłosował, aby na zapisie dźwiękowym można to było usłyszeć. 

Następnie zaproponował przystąpienie do głosowania nad wprowadzeniem do 

porządku obrad dwóch projektów uchwał jako punktu 7a            i 7b w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości                       i  

zwolnień z podatku od nieruchomości.

Za  wprowadzeniem projektów uchwał  do  porządku obrad  głosowało  14 

radnych,  nie  było  głosów przeciwnych,  1  radny  wstrzymał  się  od  głosu. 

W wyniku głosowania projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku 

obrad.

Pan Bogdan Piłkowski – wstrzymał się od głosu.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym. 
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3. Informacja  o  pracy  Rady  Powiatu  Białogardzkiego  -  radni  z  terenu 

Gminy Karlino.

4. Informacja  Inspektora ds.  obronnych,  obrony  cywilnej  i  zarządzania 

kryzysowego na temat przygotowania do zimy.

5. Informacje na temat stanu dróg na terenie Gminy Karlino.

6. Projekt budżetu Gminy Karlino na 2012 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. określenia  wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości,

2. zwolnień  z  podatku  od 
nieruchomości,

3. określenia  wysokości  stawek 
podatku  od  środków 
transportowych,

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
1. określenia  wysokości 

dziennych  stawek  opłaty 
targowej,  terminów płatności 
oraz  sposobu  jej  poboru  na 
terenie Gminy Karlino,

2. opłaty od posiadania psów,
3. określenia  wzorów 

formularzy  informacji  o 
nieruchomościach                   i 
obiektach  budowlanych  oraz 
deklaracji  na  podatek  od 
nieruchomości,

4. określenia  wzorów 
formularzy  informacji  o 
gruntach do podatku rolnego 
oraz  deklaracji  na  podatek 
rolny,

5. określenia  wzorów 
formularzy  informacji  o 
lasach  do  podatku  leśnego 
oraz  deklaracji  na  podatek 



leśny,
6. przyjęcia planu sesji na 2012 

rok,
7. zmiany  uchwały  w  sprawie 

przyjęcia  Miejsko  – 
Gminnego  Programu 
Profilaktyki  i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych 
Miasta  i  Gminy  Karlino  na 
rok 2011,

8. przyjęcia  programu 
współpracy Gminy Karlino z 
organizacjami 
pozarządowymi  oraz 
podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia  2003  roku  o 
działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
na rok 2012,

ł)  zmian w budżecie Gminy Karlino na 2011 rok,
1. zmiany  wieloletniej 

prognozy  finansowej 
Gminy  Karlino  na  lata 
2011 – 2025,

2. przystąpienia  do 
sporządzenia  zmiany 
miejscowego  planu 
zagospodarowania 
przestrzennego  dla 
terenu  położonego  w 
obrębie Daszewo

3. przystąpienia  do 
sporządzenia  zmiany 
miejscowego  planu 
zagospodarowania 
przestrzennego  dla 
terenu  położonego  w 
obrębie Daszewo,

4. przystąpienia  do 
sporządzenia  zmiany 
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miejscowego  planu 
zagospodarowania 
przestrzennego  dla 
terenu  położonego  w 
obrębie Karlino,

5. przystąpienia  do 
sporządzenia  zmiany 
Studium  uwarunkowań 
i  kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego  gminy 
Karlino,

6. zbycia  nieruchomości 
położonej  na  terenie 
gminy  Karlino  –  obręb 
Pobłocie  Wielkie  w 
drodze przetargu,

7. zbycia  nieruchomości 
położonych  na  terenie 
miasta  Karlino  –  obręb 
004  w  drodze 
bezprzetargowej,

8. wyrażenia  zgody  na 
wydzierżawienie  na 
okres  10  lat  w  trybie 
bezprzetargowym 
nieruchomości 
położonych  na  terenie 
miasta Karlino,

9. zawarcia  kolejnych 
umów  najmu  lub 
dzierżawy nieruchomości 
gruntowych,

10.ustanowienie  służebności 
gruntowej  na 
nieruchomości  będącej 
własnością  Gminy 
Karlino, 

11.ustanowienie  służebności 
gruntowej  na 
nieruchomości  będącej 



własnością  Gminy 
Karlino, 

12.nabycia  nieruchomości 
położonej  na  terenie 
gminy  Karlino  –  obręb 
Lubiechowo.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10.Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

11.Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Ad. 1c

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

protokół  z  XIV  sesji  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  wyłożony  był  do  wglądu 

w Biurze Rady, część radnych otrzymała kopię elektroniczną i zwrócił się do 

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

jego treści? 

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

zauważył, iż od początku kadencji na sesjach padają pytania na które nie ma 

odpowiedzi natychmiastowej, są udzielane na piśmie, albo wcale i nie ma tych 

odpowiedzi w protokole. Jeżeli pytanie padło publicznie, odpowiedź udzielona 

została nawet na piśmie, to odpowiedź powinna być umieszczana w protokole 

z  sesji,  Jeśli  publiczne  pytanie,  udzielana  odpowiedź  również  powinna  być 

publiczna.   

Pan  Piotr  Gwóźdź  zapytał,  czy  Pan  Piłkowski  zgłasza  jakąś  poprawkę  do 

protokołu?

Radny  Pan  Piłkowski  odpowiedział,  że  poprawka  polega  na  tym,  aby  się 
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znalazły zapisy odpowiedzi na pytania, może w formie załączników. Dodał, że 

na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, aby się znalazły te załączniki, zwłaszcza, 

że zdarza się, iż odpowiedź udzielona jest dzień lub dwa dni przed sesją. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  odpowiedział,  że przedyskutuje z radcą 

prawnym  jaka  jest  procedura,  czy  zgłoszona  uwaga  może  być  wzięta  pod 

uwagę, czy nie i wówczas zostanie podjęta decyzja w tej sprawie, jeśli będzie to 

wynikało z przepisów zostanie uwzględnione.  

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, 1 był przeciwny, nikt nie 

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

odbytej  w  dniu  21  października  2011  roku  został  przyjęty  w  wyniku 

jawnego głosowania. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Ad. 2 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  przedstawił  sprawozdanie 

o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 20 października do dnia 

24 listopada  2011 roku (informacja załączona do protokołu). Poinformował, że 

odbył  o  się  kilkanaście  spotkań  z  różnymi  firmami,  są  to  firmy,  które  są 

deweloperami, a większość spotkań dotyczyła budowy dalszych wiatraków na 

terenie  Gminy  Karlino.  W  pierwszym  kwartale  przyszłego  roku,  może  na 

przełomie pierwszego i  drugiego kwartału będą uchwalane pierwsze uchwały 

dotyczące okręgu Syrkowice. Porozumiano się z firmą DLH Nordisk, której hale 

na  ulicy  Kołobrzeskiej  od  dłuższego  czasu  stoją  puste.  Z  uzyskiwanych 

informacji  wynika,  że  wiele  firm zagranicznych,  zwłaszcza  skandynawskich, 

które  chciałyby  zlokalizować  swoje  przedsięwzięcia  inwestycyjne  na  terenie 

Polski  w  tym  na  terenie  Województwa  Zachodniopomorskiego  nie  chcą  na 



początku  kupować  ziemi  i  budować  firmy  od  podstaw,  chcą  rozpocząć 

działalność  gospodarczą  w halach  wynajętych,  aby  przekonać  się,  że  biznes 

w Polsce rzeczywiście się opłaca, jeśli tak, to wtedy dalsze decyzje dotyczące 

budowy nowego zakładu. DLH Nordisk do tej pory nie udało się sprzedać tych 

obiektów  w  związku  z  tym  wystosowana  została  propozycja  wspólnego 

opracowania  oferty  na  dzierżawę,  zostało  podpisane  w  tej  sprawie 

porozumienia, oferta na wynajem tych hal jest tworzona i będzie publikowana 

powszechnie.  Gmina  przystąpiła  do  projektu  z  większością  Gmin  Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na przygotowaniu przetargu dotyczącego kupna 

energii  elektrycznej,  zaczyna  to  być  coraz  bardziej  powszechne,  zbierane  są 

dane  ten  wolumen  kilowatogodzin  i  kwot  które  jednostki  podporządkowane 

Gminom,  na  przykład  szkoły,  świetlice,  ale  również  spółki  z  o.o.,  jaki  jest 

wolumen  tej  mocy  i  finansowy.  Kiedy  zostaną  zebrane  dane  od  wszystkich 

chętnych wówczas przeprowadzony zostanie przetarg. Szacunki i praktyki które 

już są w Polsce  pokazują, że oszczędności mogą dotyczyć 10, a nawet 20%, 

czyli  przy  1.000.000zł  można  zaoszczędzić  rocznie  100.000  –  200.000zł 

na samej energii. Został podpisany już akt notarialny, wpłynęły już pieniądze od 

firmy  ,,Polski  Asfalt”,  która  kupiła  2ha  gruntu  na  ulicy  Kołobrzeskiej 

w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, naprzeciwko HOMANITU i z zapowiedzi 

inwestora wynika, że realizacja tej inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku, 

być  może  się  zakończy  w  przyszłym,  być  może  na  początku  2013  roku, 

przewidzianych  jest  kilkanaście  miejsc  pracy.  Poinformował  obecnych,  że 

odebrane  zostały  dwie  nagrody  związane  z  ekologia  i  ochroną  środowiska 

doceniające działania i inwestycje, a są to takie rzeczy, jak uporządkowana na 

dzień dzisiejszy gospodarka wodno – ściekowa, projekt Dorzecza Parsęty się 

zakończył,  kwestie  działań  związanych  z  gospodarką  odpadami,  selektywna 

zbiórka,  to  co  zrobiono  w ubiegłym roku  na  terenie  wiejskim,  w  tym roku 

również w Karlinie, ale również inwestycje związane z odnawialnymi źródłami 

energii,  czyli  pompy  ciepła,  mikroturbiny,  baterie  słoneczne,  które  będą 
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montowane na hali sportowej i cały szereg działań edukacyjnych prowadzonych 

samodzielnie  przez  Gminę,  ale  również  przez  Związek  i  Ośrodek  Edukacji 

Ekologicznej w Lipiu z pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, z funduszy unijnych 

i  funduszy ochrony środowiska,  te  nagrody to Konkurs  Ministra  Środowiska 

Lider  Polskiej  Ekologii  w Kategorii  Gmin Miejsko – Wiejskich,  w kategorii 

Miast  Większych  zwyciężył  Gdańsk,  natomiast  w kategorii  Gmin  Wiejskich 

dwie gminy Duszniki i Rewal. Kolejna nagroda, która była wręczona na Targach 

Ekologicznych  -  Panteon  Polskiej  Ekologii  w  kategorii  gmin  do  50.000 

mieszkańców zwyciężyła Gmina Karlino. Te nagrody Gminę nic nie kosztowały, 

ale z drugiej strony też nie ma nagród finansowych. Te wyróżnienia i działania, 

które  udało  się  zrealizować  powinny  pomóc  w  skutecznym  zabieganiu  o 

nagrodę  ustanowiona  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska, 

ponieważ jest taki ogłoszony na najbardziej ekologiczną Gminę, jest coroczny, 

nam się  nie  udało  dotychczas  zdobyć  tam laurów,  raz  tylko  wyróżnienie  w 

kwocie  50.000zł  i  ma  nadzieję,  że  ogólnopolskie  wyróżnienia  pozwolą 

skutecznie postarać się o ścisłą czołówkę w konkursie WFOŚiGW, wniosek i 

udział  w konkursie  nic  nie  kosztuje,  natomiast  można otrzymać za pierwsze 

miejsce  300.000zł  na  działania  proekologiczne  i  związane  z  ochroną 

środowiska. Zaprezentował również statuetkę wyróżnienie Burmistrza Małego 

Miasteczka  z  terenu  Województwa  Zachodniopomorskiego  –  Animator 

Regionalnej  Przedsiębiorczości,  jest  to  nie  tylko  osobiste  wyróżnienie,  ale 

również  promocja  dla  Gminy.  W tym konkursie  docenione  zostały  działania 

inwestycyjne  realizowane  przez  samorząd  Gminy  Karlino,  ale  też  działania 

związane z realizacją projektów przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, 

choćby sam projekt wodno – kanalizacyjny, to ponad miliard złotych dotyczący 

dużego  obszaru,  bo  dwudziestu  dwóch  gmin  i  projekt  inwestycyjny,  który 

realizuje  jako  Prezes  ZROT-u  Zachodniopomorski  Szlak  Żeglarski,  jest  to 

dziewięć lokalizacji od Szczecina po Darłowo  za kwotę około 100.000.000zł. 

Zaszczytem dla wszystkich jest to, że Karlino jest zauważane na mapie nie tylko 



Województwa, ale również Polski we wszystkich działaniach.   

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytał,  czy 

Zarządzenie w sprawie limitu na rozmowy telefoniczne jest zamieszczone już 

w BIP, bo jeśli pozmieniały się numery, to warto byłoby mieć taką informację. 

Następne  pytanie  dotyczy  oferty  na  przetarg  –  wykonanie  dokumentacji 

kosztorysowej  na zagospodarowanie cmentarza  w Karlinie,  do kiedy ma być 

wykonany projekt  i  czy można składać  jakieś  sugestie?  Na ostatniej  komisji 

pytał o zamkniętą bramkę na cmentarz, dostał odpowiedź, ale będzie się upierał, 

ponieważ jest to niezbędna rzecz, ponieważ jak jest uroczystość pogrzebowa, 

pod kaplicą stoi dużo ludzi i ktoś przychodzi na cmentarz, miesza się z tłumem, 

to przeszkadza tym którzy biorą udział w nabożeństwie, jest sytuacja niezręczna, 

dlatego bramka powinna być i byłoby warto, aby osoby, które będą szykowały 

projekt wzięły tę sugestię pod uwagę.  

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

zwrócił się z pytaniem dotyczącym kancelarii Pana Jerzykowskiego i wspólnicy, 

jaki  jest  zakres  umowy  podpisanej  między  Gminą,  a  tą  kancelarią 

w perspektywie już dwóch zatrudnionych radców prawnych.

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  przypomniał,  że  ostatnio 

powiedział, że nie będzie odpowiadał na pytania Pana Piłkowskiego, jeśli będzie 

zadawał je na siedząco, ale w przypadku złożonej przez niego informacji zrobi 

wyjątek,  natomiast  w  pozostałych  punktach  nie  będzie  odpowiadał.  Została 

przyjęta  taka konwencja  na sesjach,  że wszyscy pytają  i  wypowiadają  swoje 

kwestie na stojąco i tylko Pan Piłkowski się z tego wyłamuje. Na zadane pytania 

odpowiedział, że Zarządzenie być może nie jest na BIP, bo jest sprzed dwóch, 

czy trzech dni, ale na pewno się pojawi. Jeśli chodzi o projekt cmentarza, jeśli 

ktokolwiek ma jakieś sugestie, czy uwagi to powinien skierować je w formie 

pisemnej  jak  najszybciej  i  w  momencie,  kiedy  zostanie  przedstawiona 
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koncepcja, wówczas będą pod uwagę brane sugestie mieszkańców. Jeśli chodzi 

o kancelarię Pana Jerzykowskigo, ta sytuacja trwa już od około roku, jest dwóch 

radców  zatrudnionych  w  Urzędzie,  którzy  obsługują  poszczególne  referaty, 

natomiast kancelaria Pana Jerzykowskiego jest zatrudniona tylko do zamówień 

publicznych.  To  w  tej  kadencji  podejmowane  były  decyzje  o  zwiększeniu 

środków na obsługę prawną, wówczas mówiono o tym, że jest to bardzo istotne 

z punktu widzenia środków zewnętrznych,  które są pozyskiwane,  dlatego, że 

niewłaściwie  przeprowadzone  postępowanie  skutkuje  zwrotem  dotacji. 

Mnogość  realizowanych  inwestycji,  poza  tym  budowa  hali  widowiskowo  – 

sportowej,  to bardzo duże przedsięwzięcie,  robi  to firma giełdowa na bardzo 

wysokim  poziomie  i  Gmina  musi  mieć  obsługę  prawną  na  takim  samym 

poziomie,  a  kancelaria  Pana  Jerzykowskiego  jest  bardzo  doświadczona, 

obsługuje  również  od  strony  prawnej  projekt  Dorzecza  Parsęty,  projekt  się 

kończy, a na dzień dzisiejszy nie było żadnych problemów prawnych.    

Ad. 3 

Pan Robert Madejski Radny Rady Powiatu Białogardzkiego powiedział, że 

przede  wszystkim  Powiat  to  szpital,  jest  ponad  450  miejsc  pracy  które  są 

powiązane ze Szpitalem, są firmy, usługi które świadczone są na rzecz Powiatu 

i  Szpitala  Powiatowego,  czyli  zakres  rynku  pracy  jest  szeroki.  Informację 

o  Szpitalu  można podzielić  na trzy  zakresy.  Pierwszy zakres,  to  sytuacja  na 

początku roku, czyli  zamknięte oddziały dziecięce,  zmiana dyrektora,  obecny 

dyrektor  realizuje  sprawy  dobrze,  są  otwarte  oddziały  dziecięce,  są 

normalizowane sytuacje organizacyjne i finansowe Szpitala. Jest jeszcze wiele 

spraw do wykonania, ponieważ dyrektor powinien otrzymać wsparcie nie tylko 

od Powiatu, ale również od radnych powiatowych oraz radnych gminnych. Ten 

szpital  jest  blisko  dla  mieszkańców Powiatu,  były  zakusy,  aby  go  zamknąć 

w  całości  lub  części,  aby  mieszkańcy  Powiatu  jeździli  do  Koszalina, 

Kołobrzegu,  wtedy  też  nasze  rodziny  musiałyby  tam  jeździć,  aby  bliskich 



odwiedzić. Podkreślił,  że nadal będą osoby które będą korzystać z Koszalina, 

czy Kołobrzegu, ale szpital w Białogardzie powinien być ze względu na Powiat, 

na  bliskość,  ale  także  ze  względu  na  miejsca  pracy,  gdzie  zatrudnieni  są 

mieszkańcy  z  całego Powiatu.  Kolejną  istotną kwestią  jest  potrzeba  budowy 

bloku operacyjnego, jest już rozpoczęta procedura inwestycyjna, jest to nie tylko 

wyzwanie dla Szpitala, ale również wymóg postawiony przez nowych lekarzy. 

Podkreślił  zadowolenie  z  działań  dyrektora  i  zatrudnienie  nowych,  bardzo 

dobrych  chirurgów  na  skalę  wojewódzką,  jeśli  nie  krajową.  Podziękował 

Burmistrzowi i radzie za wsparcie Szpitala przy zakupie sprzętu. Będą zabiegi, 

aby budynek szpitala przy ulicy Szpitalnej został wyremontowany, prowadzona 

termoizolacja i całość tych oddziałów zostanie przeniesiona na ulicę Chopina do 

nowego Szpitala, a na Szpitalnej rozszerzone zostałyby oddziały na których się 

leczy długotrwale. To też jest mały element rynku pracy, też będą musiały być 

zatrudnione  nowe  osoby  i  usługi  potrzebne  dla  tego  kierunku.  Kolejnym 

tematem  są  drogi  powiatowe,  szczególnie  Wojska  Polskiego  i  Kościuszki, 

w  listopadzie  zakończony  został  proces  remontu,  jest  trochę  uwag  do 

wykonawcy, te rzeczy będą poprawiane, między innymi zbyt nisko studzienki, 

powinny być domalowane linie, te które są już widać, że usprawniają przejazd 

tymi ulicami, poprawiają wygląd, estetykę. Poinformował obecnych, że w roku 

ubiegłym Rada Powiatu podjęła decyzję o wsparciu Kościoła w Karlinie, w tym 

roku  zostały  środki  przekazane  na  Kościół,  na  nowe  stylizowane  meble. 

Następny temat, to rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy informował, że może 

powtórzyć  się  sytuacja  z  tego  roku,  czyli  środki  na  fundusz  pracy  będą 

ograniczone  znacznie.  W  roku  bieżącym  były  problemy  jeśli  chodzi 

o  przedsiębiorców  i  możliwość  tworzenia  miejsc  pracy,  nie  można  było 

wesprzeć wszystkich, a także osoby bezrobotne, które chciały stworzyć własną 

firmę, mocno ograniczono staże, podkreślił,  iż  uważa, że system stażowy się 

sprawdził, ale trzeba było podejmować decyzje o przyznaniu środków, czy dla 

przedsiębiorców,  którzy  konkretnie  tworzą  miejsca  pracy  i  gwarantują 
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zatrudnienie przez dwa – trzy lata, czy przez staże. Jeśli chodzi o wspomniane 

przez Burmistrza DLH, faktycznie firmy nie chcą inwestować, budować, chcą 

spróbować działalności  na obiekcie wynajętym. Jeśli  rzeczywiście dojdzie do 

wynajmu obiektów DLH w Karlinie, to będzie to dobry kierunek, można byłoby 

rozważyć zakup tego obiektu  przez Gminę,  wówczas można go zamienić  na 

Strefę Ekonomiczną i a tej bazie stworzyć spółkę, która administrowała by tymi 

obiektami,  których  jest  kilka  tysięcy  metrów,  ale  wymagają  one  adaptacji 

i inwestor, który przyjdzie będzie chciał mieć obiekt gotowy. Dodał, że zasoby 

lokalowe  w  Powiecie  Białogardzkim  są  ograniczone.  Można  to  zrobić 

bezinwestycyjnie,  tak jak  przy  halach  po  Dan -  Polu  w Koziej  Górze  gdzie 

przeniósł się przedsiębiorca z Białogardu, czy w Białogardzie, dokąd przeniósł 

się przedsiębiorca z Koszalina. Karlino i Białogard to jest wspólny rynek pracy 

i  cieszy  wszystkich,  kiedy  nowe miejsca  pracy  powstają.  Sytuacja  na  rynku 

pracy przedstawia się następująco: 4368 bezrobotnych 26% stopa bezrobocia, 

w Karlinie  865 osób bezrobotnych,  w tym 447 kobiet,  wskaźnik  bezrobocia 

w  Karlinie  14,5%,  Miasto  Białogard  12%,  Gmina  Białogard  17,9%  oraz 

Tychowo 15,8%.           

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie wstając powiedział, 

że robi to nie dlatego, że Pan Burmistrz przywołał go do porządku, ale tak długo 

jak  będzie  obrażany  i  nieszanowany  przez  Burmistrza  i  urzędników  będzie 

zadawał pytania siedząc. Regulamin tego nie przewiduje, żeby był on zmuszony 

zadawać pytania stojąc. Zrobi tak w stosunku do Pana Roberta. Zwracając się do 

Pana Madejskiego powiedział, że dawno nie widział go na sesji w Karlinie, jest 

nieobecny, przypomniał, że Pan Madejski był kandydatem na Burmistrza, miał 

fajny  program  wyborczy,  który  miał  być  realizowany  przez  niego  i  jego 

drużynę.  Przed  drugą  turą  wyborów  mieszkańcy  otrzymali  piękne  obrazki 

z  Mikołajem,  który  miał  przynieść  prezent,  ale  musieli  być  niegrzeczni,  nie 

dostali  prezentu  jaki  chcieli,  dostali  Burmistrza  Miśko,  a  zamiast  rózgi  Pana 



Gwoździa, który na jednej sesji wyparł się tego programu i stwierdził,  że się 

z  nim  nie  zgadza.  To  nie  jest  ,,gwóźdź  programu,  ale  gwóźdź  do  trumny” 

ugrupowania utworzonego przez Pana Madejskiego. Stwierdził, że Hasło które 

Pan Madejski powinien mieć to hasło rządu sanacyjnego z 1939 roku ,,Silni, 

zwarci, gotowi”, tak Polska szykowała się do II wojny Światowej. Silni byliście 

w gębie, zwarci na imprezach integracyjnych alkoholowych, gotowi do ustępstw 

przed Burmistrzem. Powiedział, że czuje się oszukany przez Pana Madejskiego 

i jego ,,drużynę”, przy której stanął w II turze wyborów. W I turze starał się 

pomagać temu Komitetowi Wyborczemu, chociaż nie ukrywał, że głosował na 

kogoś innego, kto był kandydatem na Burmistrza. Dodał, że wie, iż ta walka 

była czasami nieuczciwa i  przeciwnik Pana Madejskiego faulował, chociażby 

artykuły  w Głosie,  które  wykluczyły  go  z  grona  kandydatów.  Poprosił  Pana 

Madejskiego, aby powiedział, dlaczego tak się dzieje, że punkty programu które 

miały być załatwione, że nie będą ponoszone takie koszty jak budowa wielkiej 

hali, która nie będzie przynosiła zysków, muzeum które ma powstać, które ma 

kosztować kupę milionów. Nie ma potem pieniędzy na dopłaty do wody, aby 

można było ustalić takie stawki, żeby nie trzeba było płacić więcej wyższych 

podatków, wyższych opłat za psa, czy inne rzeczy. Jest kryzys i w dobie kryzysu 

też  należałoby  się  nauczyć  inaczej  gospodarować,  aby  mieszkańcy  Gminy 

Karlino  nie  musieli  ponosić  większych  kosztów.  Radni  z  ugrupowania  Pana 

Madejskiego nie chcą glosować imiennie, żeby był ślad, jaką podjęli decyzję. 

Podkreślił, że jako jedyny głosuje i prosi, aby było to odnotowane w protokole 

w jaki sposób głosował. Zwracając się nadal do Pana Madejskiego stwierdził, że 

się  nie  zmienił  i  tak  jak  w rozmowie  uprzedzał,  że  będzie  wyciągał  pewne 

rzeczy,  jak  się  będzie  zachowywał  na  sesji,  to  było  ustalone  i  on  słowa 

dotrzymał, a ludzie Pana Madejskiego nie. Oni stają się wtedy odważni i pytają 

o coś, kiedy to dotyczy ich lub ich najbliższych. Ostatnio koleżanka pytała na 

posiedzeniu komisji o opłaty na cmentarzu dlaczego są tak wysokie? Zwracając 

się do Pani Tomczyk powiedział, że w protokole z sesji z 23 marca br. str. 51 – 
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53, tam jest napisane jak głosowali radni i jak reagowali na propozycje Pana 

Piłkowskiego.  I  poprosił  pana  Madejskiego,  aby  wyjaśnił  dlaczego  do  tego 

doszło? 

Pan Robert Madejski  powiedział, że to jest punkt obrad w którym występuje 

jako radny powiatowy,  ale  odpowie.  Były  wybory,  jest  inny Burmistrz,  inny 

program, każdy uważa,  że  jego jest  lepszy  i  on również uważa,  że  jego był 

lepszy,  bardziej  ekonomiczny,  dawał  miejsca pracy,  a  zwracając  się  do Pana 

Piłkowskiego  powiedział,  że  szkoda  mu,  ze  jednak  ten  się  nie  zmienił. 

W  niektórych  przypadkach  życie  idzie  do  przodu,  wszyscy  powinni  się 

zmieniać,  nie  patrzeć  tylko  w  tył,  ale  iść  z  uśmiechem  i  pozytywnym 

nastawieniem.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że nie będzie odnosił się 

do wypowiedzi Pana Piłkowskiego, pozostawiając ją bez komentarza.

Ad. 4

Pan  Jarosław  Tarnawczyk  Inspektor  ds.  obronnych,  obrony  cywilnej 

i  zarządzania  kryzysowego  w  Urzędzie  miejskim  w  Karlinie  przedstawił 

informację  na  temat  przygotowania  do  zimy  2011/2012  (załączono  do 

protokołu). 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  zwrócił się 

z  pytaniem  czy  znana  jest  liczba  bezdomnych  w  Gminie  Karlino  i  czy  to 

zjawisko się nasila oraz  gdzie są kierowani ewentualnie bezdomni?  

Pan Jacek Miron funkcjonariusz Straży Miejskiej w Karlinie odpowiedział, 

że Straż miejska wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej sprawdza 

byt osób bezdomnych na terenie Gminy Karlino, takich osób zarejestrowanych 

jest dwadzieścia osiem, są to zarówno mężczyźni, jak też kobiety, trzy z tych 

osób  wyprowadziły  się  z  ternu  miasta  i  gminy,  chociaż  odwiedzają  swoje 



rodziny. Z bezdomnymi utrzymywany jest stały kontakt, również telefoniczny. 

Większość  z  tych  osób  sama wybrała  sobie  taki  los  i  nie  wyraża  zgody  na 

przeniesienie  do schroniska,  ze  względów oczywistych,  ponieważ nie  można 

spożywać  tam  alkoholu.  Wiele  z  tych  osób  mieszka  na  terenach  ogródków 

działkowych,  ale  niektóre  z  nich  przypominają  dobry  dom, jest  tam bieżąca 

woda, ubikacja, prąd, ocieplone ściany, ogrzewanie kominkowe. Powiedział, że 

przekonują bezdomnych, aby teraz, kiedy nie są zapełnione jeszcze schroniska 

przyjęli  deklarację  zgłoszeniową.  Najbliższe  schronisko  jest  w  Białogardzie, 

następnie  Koszalin  i  Kołobrzeg.  Liczba  osób  utrzymuje  się  na  tym  samym 

poziomie  w  granicach  od  dwudziestu  do  dwudziestu  ośmiu  osób.  Nie  ma 

tendencji  wzrostowej.  Niektóre  z  tych  osób  otrzymują  przydziały  na  lokale 

mieszkalne, przestają być bezdomnymi, ale w to miejsce pojawiają się kolejne. 

Na jednym z posiedzeń komisji Rady zgłoszono, że w opuszczonym budynku po 

dawnym  Pol-Karze  przy  ulicy  Koszalińskiej  pojawiły  się  jakieś  styropiany, 

widać, że ktoś tam przebywa, ale nie został jeszcze nikt ujawniony. Odbywa się 

cały czas monitoring wspólnie z pracownikami Opieki, jeśli są jakieś informację 

następuje ich wymiana.       

Pani  Gizela  Pietrzak  –  Kłys  Dyrektor  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Karlinie  stwierdziła, że większość informacji a temat 

osób bezdomnych przekazał  Pan Miroń,  dodała tylko,  że wszystkie te  osoby 

mogą zostać umieszczone w placówkach, czy noclegowniach, ale tylko za ich 

zgodą. Bywa tak, że takie osoby zgłaszają się w okresie mrozów i przebywają 

tam  dobę  lub  dwie  i  opuszczają  te  placówki,  ponieważ  nie  chcą 

podporządkować się obowiązującym tam regulaminom, ale jeśli tylko ktoś się 

zgłosi, to zawsze otrzymuje pomoc. Również w postaci odzieży, czy okryć, bo 

nie  wszyscy  wyrażają  zgodę  na  opuszczenie  miejsca  w  którym  przebywają 

w  okresie  zimy.  Są  również  bezdomni  spoza  terenu  Gminy  Karlino,  co  nie 

oznacza, że nie są objęcie opieką Ośrodka. Podkreśliła bardzo dobrą współpracę 
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z  mieszkańcami,  którzy  jeśli  zauważą  coś  niepokojącego  od  razu  o  tym 

informują.     

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem do Burmistrza,  czy  w tym przygotowaniu do zimy są już  jakieś 

porozumienia z powiatem, czy z innymi instytucjami, chodzi o odśnieżanie dróg 

na  terenie  Gminy  Karlino.  Często  było  tak,  o  czym  mówiono  w  roku 

poprzednim, że jechał pług odśnieżający drogę gminną, na powiatowej podnosił 

pług w górę. Stwierdził, że trzeba się dogadać, podzielić koszty, żeby to było 

robione  za  jednym  zamachem,  żeby  było  prawidłowo  i  by  wspólnie  dbać 

o finanse i skromne budżety. 

Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie.

Ad. 5

Pan Bolesław Stanger Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie 

przedstawił  informację o stanie dróg powiatowych na terenie  Gminy Karlino 

(załączono o protokołu). 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem,  jaki  jest  udział  we  wszystkich  inwestycjach  drogowych  gminy 

Karlino? Powiedział, że pyta o to dlatego, że Gmina Karlino jest jedną z tych 

Gmin,  która  najbardziej  łupi  kierowców i  ma  wielkie  dochody  z  mandatów 

z fotoradarów, te pieniądze miały iść na drogi, czy Gmina Karlino dużo wkłada 

do  tego  i  jak  te  pieniądze  są  wykorzystywane,  ale  jak  Pan  Stanger  ocenia 

zaangażowanie Gminy Karlino?  

Pan  Bolesław Stanger  odpowiedział,  że  Gmina  Karlino  jest  jedną  z  Gmin, 

która inwestuje w drogi, najlepszym przykładem jest droga Daszewo – Mierzyn, 



kiedy to w wyniku decyzji Rady Gmina Karlino ze swojego budżetu dołożyła 

kwotę  100.000zł  i  dzięki  temu  został  zrobiony  dodatkowo  odcinek  od 

skrzyżowania  do  Mierzynka  do  wsi  Mierzyn.  Dodał  też,  iż  otrzymał  pismo 

z  którego  wynika,  że  Gmina  Karlino  pragnie  dołożyć  również  środki 

w przyszłym roku w wysokości około 100.000zł na remont nawierzchni drogi 

do Lubiechowa.  

Pan Zbigniew Raczewski Wicestarosta Powiatu Białogardzkiego powiedział, 

że  rzeczywiście  wspólne  działania  na  rzecz  poprawy  dróg  w  powiecie 

Białogardzkim ze strony gminy Karlino jest zawsze przychylność i nie chodzi 

tylko  o  drogi  wymienione  wcześniej,  ale  również  dokończona  inwestycja 

o której wspomniał Radny Madejski, czyli przebudowa ulic Wojska Polskiego 

i Kościuszki, tam też udział Gminy Karlino był w kwocie 100.000zł. podkreślił, 

że ilekroć Powiat zwraca się, kiedy są wspólne pomysły i zasadność realizacji 

danej inwestycji, to środki wpływają do budżetu danej inwestycji.    

Pan Leszek Gago Radny rady Miejskiej w Karlinie  zwrócił się z pytaniem 

odnośnie drogi 1152Z, czyli Daszewo – Mierzyn, ponieważ zdaniem kierowców 

w dalszym ciągu niedokończone są pobocza,  zrobione to zostało w pewnym 

stopniu, ale wysypana ziemia i gruz nadal nie zostały utwardzone, czy będzie to 

w tym roku jeszcze dokończone. 

Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy skoro inwestycja na ulicy Kościuszki jest 

dokończona, to zostaną tak jak wcześniej były zainstalowane progi zwalniające 

przed halą sportową?   

Pani  Angelika Matwiejuk Radna Rady Miejskiej  w Karlinie  zwróciła  się 

z pytaniem, czy jest możliwe, aby wiosną wzdłuż drogi Malonowo – Krukowo 

wykopane zostały rowy? Ponieważ dziury które są na bieżąco zasypywane kiedy 

są opadu są ponownie wypłukiwane, gdyż woda nie ma gdzie spływać. 
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Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie  powiedziała, że 

podobna sytuacja ma miejsce wzdłuż drogi Daszewo - Mierzyn, pas drogowy 

i rowy znajdujące się w tym pasie są  przeorywane przez rolników i woda nie 

ma gdzie spływać, wówczas przelewa się przez nawierzchnię drogi, należałoby 

tego dopilnować. 

Radny  Pan  Bogdan  Piłkowski  zwrócił  się  z  pytaniem  do  pani  Sołtys 

z Domacyna, czy coś się zmieniło przy drodze, ponieważ problemem  były tam 

pobocza? 

Pani  Stanisława  Łepecka  Sołtys  –  Przewodnicząca  Rady  Sołeckiej 

w  Domacynie  podziękowała  Dyrektorowi  zarządu  Dróg  Powiatowych  Panu 

Stanger, powiedziała, że pobocza są naprawione, tylko przy przystanku są za 

wysokie pobocza, ale reszta została naprawiona. 

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział, że wielokrotnie poruszany był temat dotyczący ustawienia płotków 

przeciwśniegowych  wzdłuż  dróg,  na  przykład wzdłuż  drogi  między 

Domacynem, a Karwinem, tam co rok tworzą się zaspy. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

zwrócił się z pytaniem co się stało ze zdjętym polbrukiem z ulicy Kościuszki 

i kto był uprawniony do rozporządzania nim?

Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Białogardzie  Pan  Stanger 

odpowiedział,  że  polbruk  był  własnością  powiatu  i  zgodnie  z  poleceniem 

wykonawca  zwiózł  to  do  Zarządu  Dróg  w  Białogardzie.  Płotki  odśnieżne 

ustawiane  były  do  lat  osiemdziesiątych,  może  trochę  później  przy  drogach 

krajowych, wojewódzkich, natomiast teraz od tego odstąpiono, ponieważ gdyby 

to był tylko problem 100 czy 200 metrów, tych płotków musiałoby być około 20 

kilometrów,  ponadto  siatka  musiałaby  stać  na  gruntach  prywatnych,  ginęły 



płotki i siatki, dziś należy spodziewać się tego samego. Może do ich likwidacji 

doszedł  też  fakt,  że  jest  więcej  sprzętu  ciężkiego,  łatwiej  odśnieżyć.   Zakup 

siatek, słupków, wejście na teren prywatny jest dość kosztowny, stąd być może 

na  terenie  województwa  Zachodniopomorskiego  zaniechano  ustawiania 

słupków. Dodał, że ustawienie z jednej strony siatki nic by nie dawało, zmienił 

się kierunek wiatru i drogę zawiało z drugiej strony, wielokrotnie trzeba było 

wjeżdżać na pola i płotki poprawiać. Jest tyle sprzętu, że łatwiej jest odśnieżyć, 

niż  ustawić  20  kilometrów  płotków.  Daszewo  –  Mierzyn  pobocza  zostały 

zrobione systemem gospodarczym, może walec nie był najcięższy, niemniej te 

pobocza  coraz  bardziej  się  stabilizują  i  w  tym  roku  nic  więcej  nie  będzie 

robione.  Progi  zwalniające  na  ulicy  Kościuszki,  jeśli  mają  być  zgodnie 

z  dokumentacją,  to  na  pewno  będą.  Jeśli  chodzi  o  rowy,  pas  drogowy 

w  niektórych  miejscach  jest  tak  wąski,  że  dochodzi  do  jego  zaorywania, 

szczególnie  między  Krukowem  a  Malonowem,  nie  wszędzie  są  też  takie 

możliwości,  aby  powstały  rowy,  dodał,  że  nie  zna  też  wielkości  budżetu  na 

przyszły rok,  możliwe,  jeśli  się uda,  to może jakieś najgorsze odcinki,  gdzie 

woda się przelewa.     

Pan Robert Madejski Radny Rady Powiatowej w Białogardzie  potwierdził, 

że  jeśli  chodzi  o  rowy odwadniające  jest  to  szczególnie  istotne  przy  drodze 

Krukowo – Malonowo, jest to droga gruntowa, która zaczyna mięknąć, jeżeli 

jest duży opad deszczu, zwłaszcza jeśli w tym roku nie będzie śniegu, a będzie 

deszcz, ten temat jeszcze będzie analizowany. W kwestii płotków, rzeczywiście 

w latach siedemdziesiątych było ich bardzo dużo, dziś jest inaczej, ale również 

to  można  przeanalizować,  może  ustawić  je  w  takich  miejscach  gdzie  nie 

dojeżdża  w  śnieżycę  nawet  ciężki  sprzęt.  Wiadomo,  że  Powiat  ma  mało 

pieniędzy,  ale  można  wybrać  pięć  ważnych  punktów  w  Gminie  i  tam 

zainstalować  płotki.  Byłoby  dobrze  jeżeli  Rejon  dróg  podjąłby  decyzję, 

zaangażowali się w to sołtysi i mieszkańcy sami postawili płot, bo jeśli go sami 
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postawią, to będą go pilnować.    

Pan  Paweł  Filipowicz  Inspektor  ds.  Gospodarki  Gminnej  w  Urzędzie 

Miejskim w Karlinie  przedstawił  informację na temat stanu dróg na terenie 

Gminy Karlino (załączona do protokołu). Dodał, że w roku bieżącym wydano 

360.000zł na remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Karlino, cały zakres 

wymieniony  jest  w  materiałach,  dodatkowo  100.000zł  na  drogi  wojska 

Polskiego i Kościuszki i 100.000zł na drogę Daszewo – Mierzyn. W przyszłym 

roku  planowane  są  prace  inwestycyjne,  są  projekty  wykonane  na  drogi 

w Daszewie i Syrkowicach, dlatego też środki na remonty będą mniejsze niż 

w  roku  bieżącym,  ponadto  100.000zł  dofinansowania  na  drogę  Karlino  – 

Lubiechowo. Robione są też projekty techniczne w dwunastu miejscowościach, 

żeby była dokumentacja techniczna w przyszłości, by móc ubiegać się o środki 

zewnętrzne.   

Radny Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem, czy w tym roku również 

będą jakieś numery alarmowe, do kogo należy zgłaszać, jeśli będzie potrzeba 

odśnieżania?

Pan Paweł  Filipowicz odpowiedział,  że  do końca  roku jest  zawarta  umowa 

z Panem Kruszewskim na odśnieżanie, w roku bieżącym odbędzie się przetarg 

i  wybór  wykonawcy  na  rok  następny,  na  terenie  Karlina  zgłoszeń  należy 

dokonywać  na  telefon  służbowy  pana  Filipowicza,  który  będzie  podany  na 

stronie internetowej, na terenach wiejskich kontakt z sołtysami. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwrócił się do Pana Raczewskiego, 

planowane były wspólne remonty dróg. W roku bieżącym realizacja inwestycji 

Daszewo – Mierzyn, w następnym do Lubiechowa, a w 2013 do Karścina, takie 

deklaracje oficjalne padały, została spisana notatka, stąd zaplanowane 100.000zł 

w budżecie Gminy Karlino na następny rok, na remont drogi do Lubiechowa. 

Czy Pan Starosta mógłby w dniu dzisiejszym podtrzymać ówczesne deklaracje, 



czy im zaprzeczyć, jak to może wyglądać w roku przyszłym.   

Pan  Zbigniew  Raczewski  Wicestarosta  Powiatu  Białogardzkiego 

odpowiedział,  że  jeśli  chodzi  o  drogę  do  Lubiechowa   takie  spotkanie  się 

odbyło,  to  były  plany  na  rok  2012,  ale  jak  powiedział  na  wstępie  swojej 

wypowiedzi Pan Robert Madejski priorytetem dla Powiatu na lata 2012 – 2016 

będzie budowa bloku operacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Białogardzie. 

W związku z tym, że nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 

tę inwestycję, będzie musiała być ona wykonana w 100% ze środków własnych. 

Jaka  to  będzie  wartość  pokaże  projekt  techniczny  i  kosztorys  inwestorski, 

a następnie oferta po przetargu. Dlatego na dziś priorytetem jest budowa bloku 

i  wszelkie  inwestycje  dotyczące  wcześniejszych  zapowiedzi  nie  będą 

realizowane,  ze  względu  na  to,  że  wszystkie  środki  będą  przeznaczone  na 

budowę bloku.   

Pan Daniel Wach Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych podziękował 

Panu  Staroście  i   Panu  Burmistrzowi,  że  przy  okazji  remontu  dróg  Wojska 

Polskiego i  Kościuszki w ciągu trzech dni udało się  zrobić chodnika wokół 

szczytu szkoły, jest to niezwykle ważne również ze względu na to, że obecnie 

uczęszczają tędy do Przedszkola dzieci i ich rodzice .

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

radni rzeczywiście otrzymali treść Komunikatu, są podane telefony alarmowe, 

ale one działają od siódmej rano w poniedziałek, do godziny piętnastej w piątek, 

a później nie ma, bo są to telefony do Urzędu, a chodzi o telefon komórkowy, 

który byłby dostępny w wyjątkowych sytuacjach, kiedy byłby potrzebny, nikt 

nie  będzie  tego  nadużywał.  To  powinny  być  telefony  na  przykład  do 

Kruszewskiemu, któremu chciałbym zgłosić potrzebę odśnieżenia, czy do osoby 

odpowiedzialnej,  która będzie reagować i  decydować, czy poprawić sytuację, 

w sytuacjach kryzysowych. 
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Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący  Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

Burmistrz  słyszał  wypowiedź  Pana  Piłkowskiego  i  na  pewno  na  stronie 

internetowej pojawią się numery telefonów tzw. alarmowych

Ad. 6

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  przedstawiła  skróconą 

wersję projektu budżetu Gminy Karlino na 2012 rok (załączono do protokołu).   

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że ma parę pytań odnośnie dochodów w budżecie, który według niej jest bardzo 

optymistyczny.  Pierwsze  pytanie  dotyczyło  zwrotu  VAT-u  za  budowę  hali 

widowiskowo –  sportowej,  poprosiła   o  wyjaśnienie,  bo  w jej  ocenie  zwrot 

w 2012 roku jest zbyt optymistyczny, następna pozycja – zadania inwestycyjne 

6.539.491,00zł to kwota z totalizatora sportowego, inwestycja znajdowała się na 

liście rezerwowej, czy już wiadomo, że środki zostaną przyznane, czy nadal jest 

to lista rezerwowa. Kolejne pytanie dotyczy – zadań inwestycyjnych ze środków 

Unii  Europejskiej,  jest  zasadą,  że  najpierw  trzeba  wziąć  kredyt  aby  zadanie 

zrealizować,  a  potem  zwrot  środków  9.899.798,00zł,  również  prosi 

o wyjaśnienie. 

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

projekt budżetu przypomina mu nadmuchany balon, tak jest co rok, że się go 

dmucha,  a  potem spuszcza  się  powietrze,  bo  nie  ma  dochodów,  nie  ma  ich 

faktycznie bo są tylko na papierze. Pani Skarbnik mówiła o tym, aby poprawić 

w dochodach sprzedaż mienia komunalnego na 2.005.000zł, w poprzednim roku 

była to kwota 2.503.000,00zł,  obecnie za jedenaście miesięcy wpływ wynosi 

około 600.000zł, chciałby się dowiedzieć, jak było z dochodami ze sprzedaży 

mienia, czy to są takie ,,pułkowniki” jak Wyspa Biskupia na Szczecińskiej, która 



zapisywana była w każdym projekcie, że jest to rzecz, którą można sprzedać i 

wykazany był dochód na papierze, że jest kilkaset tysięcy,                        w 

zależności  od  potrzeb,  a  potem okazywało  się,  że  nie  zostało  to  sprzedane. 

W  jego  ocenie  wykazane  dochody  są  też  tylko  na  papierze.  Warto  przed 

zrobieniem  tego  projektu  zrobić  jak  Minister  Rostowski  dwie  czy  trzy 

możliwości w zależności od wysokości podatków które będą wpływały, wariant 

optymistyczny, pesymistyczny i prawdziwy na końcu. Radnym jest od roku, ale 

kolega siedzący obok niego, wcześniej Przewodniczący Rady mówił o budżecie, 

który  miał  być  realizowany  ponad  51.000.000zł,  wielki  i  ambitny,  a  potem 

okazało się, że było 43.000.000zł, bo powietrze tradycyjnie z balonu zeszło. 

Pani  Krystyna Granat  Skarbnik Gminy Karlino  odpowiadając  na  pytanie 

Pani Korzeniowskiej powiedziała, że tak jak wcześniej mówiła jest możliwość 

odzyskania  VAT-  u  z  tytułu  realizowanej  inwestycji,  jeżeli  inwestycja  już 

zakończona będzie  miała  sprzedaż opodatkowaną.  Na hali  w Karlinie  będzie 

sprzedaż opodatkowana,  wobec czego już w trakcie  realizacji  inwestycji  jest 

możliwość  odliczenia  VAT-u.  Kwoty,  które  są  założone  w  budżecie  to  są 

wielkości faktur zapłaconych w roku 2011, którego rozliczenie będzie złożone 

do Urzędu Skarbowego w pierwszym półroczu i pierwsze półrocze 2012 roku, 

gdzie w drugim półroczu zostanie złożone rozliczenie do Urzędu Skarbowego, 

natomiast  drugie  półrocze  2012  roku  zwrot  będzie  w  2013  roku.  Wielkości 

wynikają z harmonogramu inwestycji, podpisanej umowy z wykonawcą, kiedy 

poszczególne  etapy  inwestycji  są  realizowane,  kiedy  będą  spływały  faktury. 

Jeśli chodzi ośrodki 9.800.0000zł z Unii Europejskiej odnośnie finansowania, 

zależy od tego jakie są warunki w projekcie, są rzeczywiście takie, że najpierw 

Gmina  musi  wydatkować  swoje  środki,  potem  jest  zwrot,  są  pożyczki  na 

prefinansowanie  wówczas  środki  Gminy nie  są angażowane,  są  też  projekty, 

kiedy Gmina dostaje zaliczkę i się z tego rozlicza, ale jeśli nawet Gmina musi 

zaciągnąć  kredyt  na  zadanie,  to  nie  jest  on  liczony  do  długu  Gminy,  bo 
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zabezpieczenie są środki unijne. Na pytanie Pana Piłkowskiego odpowiedziała, 

że  sprzedaż  mienia  zawsze  opracowywana  jest  w  oparciu  o  przewidywane 

sprzedaże,  jakie  są  grunty  przeznaczone  do  sprzedaży.  Odniosła  się  do 

wypowiedzi  na  temat  budżetu  państwa,  który  ma  trzy  projekty.  Słowa 

wszystkich  samorządów  są  bardzo  krytyczne  w  stosunku  do  tego.  Projekt 

budżetu Państwa został sporządzony w jednej wersji z tej wersji Gminy dostały 

wielkości  przypadających subwencji,  dotacji  i  na  tej  podstawie  Gmina może 

opracować projekt budżetu, w tej chwili, jeśli są trzy projekty nie jest wiadomo 

co zostało założone, musiałby Minister Finansów z każdego projektu przekazać 

wielkości dotacji,  subwencji,  żeby Gminy mogły opracować projekty, a poza 

tym Gminie nie wolno opracowywać trzech wersji, Gmina ma opracować jeden 

projekt, nie ma możliwości składania do RIO trzech projektów. 

Pan  Tomasz  Rusiecki  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  powiedział,  że 

budżet  tak  wzrasta,  kilkanaście  lat  temu  budżet  wynosił  10.000.000  – 

12.000.000zł,  można  popatrzeć  na  budżet  Białogardu,  tam  też  się  zmienia 

i wzrasta,  gdyby była stagnacja, to świadczyłoby to o tym, że Gmina się nie 

rozwija.  Być  może,  nie  będzie  to  60.000.000zł,  ale  świadczy  to  o  myśleniu 

perspektywicznym.  Natomiast  co  do  ,,balonu”,  od  kilkunastu  miesięcy  jest 

w Karlinie  jeden ,,balon” napełniony nienawiścią,  złośliwością,  insynuacjami 

i wrogością do wszystkich i wszystkiego, to o czym mówił Pan Madejski, że 

,,szkoda, iż nie ma zmian”, szkoda, że ten ,,balon” nie pęknie i trochę tej żółci 

się nie wyleje.       

Pan  Jerzy  Kotlęga  Wiceprzewodniczący  Sejmiku  Województwa 

Zachodniopomorskiego  wyjaśnił,  że  nie  pojawiał  się  na  sesjach,  ponieważ 

praca zawodowa od poniedziałku do piątku przede wszystkim, obecnie praca 

głównie  w  weekendy,  dzięki  czemu  częściej  będzie  uczestniczył  w  sesjach 

w Karlinie. Na temat środków z Totolotka powiedział, że są to środki, których 

podział  przygotowuje  wstępnie  Marszałek,  natomiast  decyzję  podejmuje 



Sejmik.  Są  to  niewielkie  środki,  około  10.000.000zł  rocznie,  a  liczba 

ubiegających się inwestorów jest znaczna. W roku bieżącym również rozliczono 

środki,  ale  zobowiązania  z  lat  ubiegłych  były  takie,  że  zostały  one 

skonsumowane  na  skutek  podjętych  wcześniej  decyzji,  tylko  Kołobrzeg 

otrzymał środki z uwagi na to, że ma być gospodarzem dla jednej z drużyn, 

będzie to niejako wizytówka Województwa. Gmina Karlino rzeczywiście jest na 

liście  rezerwowej,  z  Powiatu  Białogardzkiego  jest  na  tej  liście  również 

Pomianowo, zobowiązał się do wsparcia, aby te środki mogły się pojawić w tym 

roku,  jeśli  Marszałek  z  taką  propozycją  wyjdzie.  Maksymalna  kwota 

dofinansowania to około 3.000.000zł. Nie było sytuacji, że maksymalna kwota 

została  przydzielona  jednorazowo,  dlatego  środki  z  Totolotka  nie  mogą  być 

głównym składnikiem sfinansowania hali sportowej w Karlinie.     

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że rzeczywiście Karlino 

z 3.000.000zł jest na liście rezerwowej, podział tych środków w przyszłym roku 

nastąpi  wczesną wiosną,  Sejmik będzie  o  tym decydował,  liczy  na to,  że  ta 

kwota zostanie przez Sejmik zaakceptowana. Przypomniał, że od kilku miesięcy 

trwają  zabiegi  o  pozyskanie  dodatkowych  środków,  tak  aby  wartość 

dofinansowania hali 33% z Totalizatora Sportowego, ale te dodatkowe pieniądze 

w  kwocie  ponad  3.000.000zł  będą  pochodziły  bezpośrednio  z  Ministerstwa 

Sportu  i  te  zabiegi  powinny  być  sfinalizowane  w pierwszym półroczy  2012 

roku. Dodał, że gdyby ktoś chciał się pokusić o chwilę refleksji nad budżetami 

Gminy Karlino, nawet z lat poprzednich i porównać procent wykonania do tego 

co uchwaliła Rada, to zawsze było to jeśli chodzi o dochody i wydatki 90 – 

100%.      

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

przypomniał, że na poprzedniej sesji poruszał kwestię 30.000.000zł na Szpital 

Powiatowy  w  Białogardzie,  które  w  zawirowaniach  politycznych  zginęły, 

a  byłyby  wielkim wsparciem dla  budowy  bloku  operacyjnego,  który  będzie 
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bardzo dużym obciążeniem dla  Powiatu  Białogardzkiego.  Przez  to  traci  cały 

Powiat,  wszyscy jego mieszkańcy,  choćby przez to,  że  nie  będą realizowane 

inwestycje w Gminie Karlino. Następnie zapytał,  czy są podejmowane jakieś 

kroki,  aby  odwrócić  tę  błędną  sytuację.  Zaapelował  o  zmobilizowanie 

wszystkich  sił,  aby  ,,ludzie  dobrej  woli”  skrzyknęli  się  ponad  politycznymi 

podziałami i próbowali coś zrobić i odwrócić tę decyzję.   

Pan Jerzy Kotlęga odpowiedział, że samorządność jest tak zorganizowana, że 

nie  ma podporządkowania  jednego samorządu do drugiego,  każdy ma  swoje 

zadania  i  kompetencje.  Powiaty  mają  swoje  Szpitale,  a  Województwo 

Zachodniopomorskie  swoje.  Bardzo  dużo  środków  finansowych  jest 

przeznaczanych  na  służbę  zdrowia  w  Koszalinie,  Kołobrzegu,  Gryficach 

i Szczecinie. Sprawa 30.000.000zł, te środki nie wpłynęły do Białogardu, ale to 

była  decyzja  Wojewody.  Dodał,  że  wielokrotnie  zgłaszał  interpelacje  w  tej 

sprawie do Marszałka, ale szanse są niewielkie. W rzeczywiści uderzeni zostali 

wszyscy, Powiat musi salę operacyjna ze swoich środków wybudować, a zatem 

skądś  te  pieniądze  musi  znaleźć,  czyli  coś  nie  zostanie  wybudowane  lub 

wyremontowane.  Należy  wywierać  wspólnie  presję  społeczną  i  zabiegać 

o środki, może to przyniesie efekt.     

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady Miejskiej  w Karlinie  zwrócił  się  do 

Burmistrza z prośbą, aby ten powiedział, czy plan był wykonany po zmianach, 

a nie plan pierwotny ustalony na początku, na koniec roku było zbilansowanie 

planu, ale nie to co założono na początku z tego co wie. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwracając się do Pana Piłkowskiego 

powiedział , że życie płynie i nic nie jest stałe, a Pan ciągle powtarza  ,,z tego co 

ja wiem”, poprosił o podanie materiałów źródłowych z których ta wiedza jest 

czerpana.  Dodał,  że w jego ocenie  nie jest  to wiedza czerpana z materiałów 

źródłowych, czyli z podjętych uchwał budżetowych na początku roku, na jego 



końcu i procentów wykonania, dopiero potem będzie można podyskutować jak 

jest  budżet  skonstruowany,  czy  to  co  zaplanowano  na  początku  było  błędne 

i z tego tytułu poniesione zostały jakieś konsekwencje, czy nie.      

Ad. 7a

Pan Waldemar Miśko Burmistrz  Karlina   powiedział,  że  chciałby  wnieść 

poprawki do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości.  Wniosek o wniesienie  poprawek jest  wynikiem posiedzeń 

komisji  i  dyskusji  jakie  miały  na  nich  miejsce,  ale  również  konsultacji 

z gremium sołeckim, które miały miejsce wczoraj i innymi rozmowami, mając 

na  względzie  sytuację  która  jest  na  terenie  Gminy,  ale  również  dbając 

w maksymalnie możliwy sposób o przyszłoroczne dochody, a co za tym idzie 

realizacji szerokiego planu inwestycji zaplanowanych na przyszły rok chciałby 

wnieść  poprawkę  do  przedłożonego  projektu  uchwały,  a  mianowicie 

zaproponować  wzrost  stawek  w  stosunku  do  roku  ubiegłego  nie  tak  jak 

w  pierwotnej  propozycji  o  4,2%,  tylko  o  2,1%.  Jednak  zgodnie  z  sugestią 

z ostatnich dwóch komisji w projekcie uchwała w §1 pkt. 2, lit.. c i d przyjąć 

wzrost  stawki  o  4,2%  w  stosunku  do  roku  poprzedniego.  Stąd  wycofanie 

poprzednich stawki i propozycja przyjęcia nowych. 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że przedstawiona wersja 

projektu  uchwały  uległa  modyfikacji  przez  autora,  naniesiona  została 

autopoprawka  i  dziś  przedłożony  projekt  uchwały  będzie  traktowany  jako 

projekt podstawowy i jeśli ktoś z radnych chciałby wnieść swoje poprawki, to 

będą  one  zgłaszane  do  tego  projektu  uchwały.  Dodał,  że  na  wspólnym 

posiedzeniu komisji i posiedzeniach stałych komisji były różne opinie na temat 

projektu i nie zostało wypracowane jednoznaczne stanowisko. Zaproponował, że 

jeśli są jakieś propozycje zmian, należy je zgłosić.           
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Pani  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  wniosła 

poprawkę do propozycji Burmistrza i zgadza się z propozycją Burmistrza w pkt 

1 lit.  b,  w pkt 2 lit.  c i d również, a w pozostałych punktach chciałaby, aby 

pozostały stawki w wysokości obowiązującej w bieżącym roku. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź zaproponował, aby przedstawione zostały 

szczegółowe propozycje w poszczególnych punktach. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła 

swoją  propozycję  zmian,  w  §1  pkt  1)  lit.  a)  związanych  z  prowadzeniem 

działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł od 1 m² powierzchni, c) pozostałych, 

w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41zł od 1 m² powierzchni, 

pkt 2) lit. a) mieszkalnych - 0,67zł od 1 m² powierzchni u ytkowej,ż  b) związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,05zł od 1 m² 

powierzchni u ytkowej,ż  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku 

publicznego - 7,06zł od 1 m² powierzchni u ytkowej,ż  f) gospodarczych, położonych 

na gruntach byłych gospodarstw rolnych przekazanych za rentę lub emeryturę 

stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów 

dotyczących  uzyskiwania  rent  strukturalnych  -  3,77zł  od  1  m²  powierzchni 

u ytkowej. ż

Pan  Aleksander  Twarowski  Radca  Prawny  w  Urzędzie  Miejskim 

w Karlinie  upewnił się, czy pozostałe zapisy z projektu uchwały przedłożonej 

przez Burmistrza pozostają bez zmian?

Pani  Korzeniowska  odpowiedziała,  że  zmiany  dotyczą  tylko  szczegółowo 



przedstawionych przez nią punktów, pozostałe tak jak w projekcie Burmistrza. 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady przypomniał, że wspominał już na 

wstępie,  że  wersja  przedstawiona  przez  Burmistrza  ze  zgłoszonymi 

autopoprawkami  będzie  traktowana  jako  podstawowa,  natomiast  Pani 

Korzeniowska  wnosi  poprawki  do  tego  projektu  i  nad  tymi  poprawkami 

odbędzie się pierwsze głosowanie. 

Pan  Aleksander  Twarowski  stwierdził,  że  radni  głosują  nad  propozycjami 

zmian  Radnej  Pani  Korzeniowskiej  do  projektu  złożonego  przez  Burmistrza 

z uwzględnieniem autopoprawki. Dopiero następne głosowanie będzie się nad 

całym projektem

Pan  Piotr  Gwóźdź  zwracając  się  do  radcy  prawnego  upewnił  się,  czy 

głosowanie  powinno  przebiegać  w  następujący  sposób,  najpierw  głosowanie 

odbędzie  się  nad  poprawkami  zgłoszonymi  przez  Panią  Korzeniowską,  jeśli 

poprawki zostaną przyjęte głosowany jest projekt uchwały z poprawkami, nie 

ma  już  głosowania  nad  propozycją  Burmistrza,  jeśli  poprawki  zostaną 

odrzucone,  wówczas  radni  przystępują  do  głosowania  nad  projektem 

Burmistrza?

Pan Aleksander Twarowski potwierdził zasady przebiegu głosowania.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytał,  co 

w  sytuacji,  jeśli  nie  zostanie  przyjęty  projekt  uchwały  przedłożony  przez 

Burmistrza?

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  odpowiedział,  że  wówczas 

obowiązywałyby stawki tegoroczne. Następnie zaproponował przystąpienie do 

głosowania nad poprawką zgłoszoną przez Panią Korzeniowską.    

Za przyjęciem poprawek zgłoszonych przez Panią Tamarę Korzeniowską 
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głosowało  7  radnych,  7  było  przeciwnych,  1  wstrzymał  się  od  głosu. 

Poprawka nie została przyjęta, ponieważ nie było zwykłej większości głosów 

za jej przyjęciem.

Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem poprawki .

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 radnych było przeciwnych, 

2  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XV/126/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 7b

Wszystkie  Komisje  pozytywnie  zaopiniowały  projekt  uchwały  w  sprawie 

określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Za  podjęciem  uchwały  w  sprawie  określenia  zwolnień  od  podatku  od 

nieruchomości  głosowało  14  radnych,  nie  było  głosów  przeciwnych, 

1  wstrzymał  się  od  głosu.  W wyniku głosowania  uchwała  Nr XV/127/11 

została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 7c

Wszystkie  Komisje  pozytywnie  zaopiniowały  projekt  uchwały  w  sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Za  podjęciem  uchwały  w  sprawie  określenia  zwolnień  od  podatku  od 

nieruchomości  głosowało  14  radnych,  nie  było  głosów  przeciwnych, 



1  wstrzymał  się  od  głosu.  W wyniku głosowania  uchwała  Nr XV/128/11 

została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 7d

Przewodniczący  Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  stwierdził,  że  na  temat  projektu 

uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  dla  celów  podatku 

rolnego  były  różne  opinie  i  nie  zostało  wypracowane  przez  poszczególne 

komisje jednakowe zdanie. Na posiedzeniu Komisji  ds. Rolnictwa wywiązała 

się  dyskusja  w  wyniku  której  Pan  Burmistrz  chciałby  zmienić  swój  projekt 

uchwały.

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  powiedział,  że  po  wysłuchaniu 

opinii i dyskusji na posiedzeniach komisji, spotkaniu sołtysów oraz opinią Izby 

Rolniczej,  na  posiedzeniu  Komisji  Rolnictwa  obecna  była  Pani  Beata 

Klepuszewska, ale również wpłynęło pismo od Zachodniopomorskiego Zarządu 

Izb Rolniczych sugerujące nie uchwalanie maksymalnej kwoty podatku rolnego, 

ale obniżenie tej kwoty choć o 20%, co daje kwotę 60,00zł, w związku z tym 

wycofuje  swoją  pierwotna  propozycję  i  zgłasza  projekt  uchwały  w  której 

obniżona jest cena żyta z 74,00zł do 60,00zł  za 1dt żyta.

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  autopoprawka 

zgłoszona  przez  Burmistrza  proponująca  obniżenie  średniej  ceny  żyta 

przyjmowanej  jako  podstawę  do  naliczenia  podatku  rolnego  z  65,00zł  do 

60,00zł.   

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zaproponował 

obniżenie stawki do 55zł, argumentując to tym, że cena żyta poszła w górę bo 
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były niskie plony, koszty uzyskania tej ceny wzrosły ze względu na panującą 

drożyznę,  stąd  propozycja  niższej  kwoty  dla  mieszkańców  wsi,  aby  płacili 

jeszcze niższe podatki, stąd 55,00zł tak jak ustalono na jednej z komisji.  

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział, że jego wcześniejsza propozycja to kwota 55,00zł za 1 dt żyta, co 

zostało  zaakceptowane  przez  Komisję  Budżetu,  na  posiedzeniu  Komisji 

Mieszkaniowej  był  remis,  a  na  komisji  Rolnictwa  był  przedstawiciel  Izb 

Rolniczych Pani Sołtys z Gościnka, która zaproponowała kwotę 60,00zł,  Pan 

Burmistrz po spotkaniu z sołtysami zaproponował również kwotę akceptowalną 

przez  najbardziej  zainteresowanych  też  60,00zł,  po  zapoznaniu  się  z  tymi 

opiniami wycofał swoją wcześniejszą propozycję 55,00zł za 1 dt żyta.  

Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził,  że  jako pierwsza głosowana będzie  poprawka 

zgłoszona przez Pan Piłkowskiego, a następnie głosowanie nad uchwałą. Gdyby 

poprawka  nie  została  przyjęta,  to  w  przypadku  niepodjęcia  uchwały 

zaproponowanej przez Burmistrza będzie skutkować przyjęciem maksymalnej 

kwoty  jako  podstawy obliczenia  podatku  rolnego,  czyli  74,18zł  za  1dt  żyta. 

Następnie zaproponował przystąpienie do głosowania nad poprawką zgłoszoną 

przez Pana Piłkowskiego polegającą na obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla 

celów podatku rolnego do kwoty 55,00zł .    

Za  przyjęciem  poprawki  zgłoszonej  przez  Pana  Piłkowskiego  głosowało 

4 radnych, 9 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. Poprawka nie 

została przyjęta.

Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem poprawki.

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

2  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XV/129/11 została podjęta. 



Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 7e

Przewodniczący  Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  stwierdził,  że  na  temat  projektu 

uchwały  w sprawie  określenia  wysokości  dziennych  stawek opłaty  targowej, 

terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino  również 

nie zostało wypracowane wspólne stanowisko przez poszczególne komisje. Już 

na  komisjach  zostały  zgłoszone  dwa  projekty  uchwał,  jeden  złożony  przez 

Przewodniczącego,  jeden  przez  Pana  Piłkowskiego  oczywiście  jest  również 

projekt złożony przez Burmistrza.

Pan Aleksander Twarowski  wyjaśnił,  że w porządku obrad jest  tylko jeden 

projekt  złożony przez Burmistrza,  natomiast  radni  mogą zgłaszać propozycje 

zmian.

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że w porządku obrad nie jest 

napisane na temat jednego, czy dwóch projektów, tylko podjęcie uchwały.   

Pan Waldemar Miśko Burmistrz  Karlina  ponownie  zgłosił  autopoprawkę, 

wycofując swój pierwotny projekt uchwały i zaproponować projekt, który tak 

naprawdę  jest  projektem  wypracowanym  i  przygotowanym  przez  Pana 

Przewodniczącego Rady, taki projekt radni otrzymali w dniu dzisiejszym i jest 

on zgłaszany w dniu dzisiejszym przez Burmistrza pod obrady.    

Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził, że tak jak poprzednio jest to pierwotny projekt 

uchwały z autopoprawką Pana Burmistrza. Następnie zwrócił się z pytaniem, 

czy są jakieś propozycje zmian. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zgłosił propozycję 

zmiany w projekcie uchwały i w § 1 pkt 1 zmienić kwotę 5,00zł i przyjąć 4,00zł.
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Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził, że ponieważ została zgłoszona tylko poprawka 

przez Pan Piłkowskiego, zostanie ona przegłosowana. Wyjaśnił, że zasada jest 

taka  sama,  przyjmując  tę  poprawkę,  następne  głosowanie  odbywa  się  nad 

projektem uchwały wraz z poprawką, odrzucając poprawkę głosowana będzie 

wersja złożona przez Burmistrza.  

Radca Prawny Pan Aleksander Twarowski uściślił, że głosowanie odbywa się 

nad propozycją  zmiany zaproponowanej  przez  Burmistrza  stawki,  to  nie  jest 

poprawka, bo poprawkę, ,a właściwie autopoprawkę wprowadził Burmistrz.

Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że to co powiedział, jest zrozumiałe dla radnych, 

jest podstawa uchwały i do tego projektu jest zgłoszona poprawka przez Pana 

Bogdana Piłkowskiego i zaproponował przystąpienie do głosowania nad nią.

Za  przyjęciem  poprawki  zgłoszonej  przez  Pana  Piłkowskiego  głosowało 

3 radnych, 11 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Poprawka została 

odrzucona.

Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem poprawki.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  1  radny  był  przeciwny, 

1  wstrzymał  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XV/130/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 7f

Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady przedstawił treść projektu 

uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 



w materiałach  znajduje  się  niezmieniony  projekt  uchwały  przedłożony przez 

Burmistrza,  na  temat  tego  projektu  w  trakcie  posiedzeń  komisji  było 

zgłaszanych  kilka  wniosków.  Następnie  zgłosił  swoją  poprawkę  do  projektu 

polegającą na utrzymaniu wysokości stawek obowiązujących na poziomie 2011 

roku, czyli  w § 1 ust.  2 pkt. 1 kwotą 50,00zł zamiast 52,00zł,  pkt. 2 lit.  a - 

30,00zł, lit. b - 35,00zł.      

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zgłosił poprawkę, 

aby nie była pobierana na terenie Gminy Karlino opłata za psa, tak jak jest to 

w wielu sąsiednich gminach, w Tychowie,  Sławoborzu,  Rymaniu,  Czaplinku. 

Budżetu tych Gmin są dużo mniejsze, a w Karlinie przy tak dużym budżecie nie 

można wygospodarować środków, aby nie obciążać ludzi tymi opłatami, dlatego 

wnosi o zlikwidowanie tej opłaty, aby stawka była zero.   

Pan Piotr Gwóźdź  powiedział,  że  nie  jest  to  poprawka do projektu,  jest  to 

likwidacja opłaty i poprosił o opinię na ten temat radcę prawnego, w jaki sposób 

powinna postąpić Rada jeżeli jest wniosek o zaprzestanie pobierania opłaty od 

posiadania psów na terenie Gminy Karlino.  

Pan Aleksander Twarowski Radca Prawny  odpowiedział, że Pan Piłkowski 

wnosi  o  odrzucenie  projektu  uchwały,  bo  chce,  aby uchwała  wcale  nie  była 

procedowana,  a  jednocześnie  chce,  aby  opłata  od  posiadania  psów nie  była 

obowiązująca  w  Gminie.  W przypadku  odrzucenia  projektu  uchwały  będzie 

obowiązywać uchwała przyjęta w roku poprzednim, natomiast wniosek zmierza 

do uchylenia uchwały ubiegłorocznej, a takiego projektu uchwały w porządku 

obrad  nie  ma,  a  powinien  być  wprowadzony  i  przegłosowany  bezwzględną 

większością głosów.

Przewodniczący  Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  poprosił  Pana  Piłkowskiego 

o doprecyzowanie wniosku.



37

Pan Bogdan Piłkowski  upewnił się, czy nie może zaproponować, żeby była 

stawka 0zł, to może 0,01zł?

Pan Aleksander Twarowski odpowiedział, że stawka zerowa nie jest możliwa, 

stawka 0,01zł jest praktycznie również stawką zerową i w takim przypadku Izba 

Obrachunkowa miałaby uzasadnione zastrzeżenia do takiej uchwały.    

Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że skoro nie może 

być stawki zerowej, to wycofuje swój wniosek.

Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził, że skoro Pan Piłkowski wycofał swój wniosek 

pozostaje tylko zgłoszona przez niego poprawka i jest pierwotna uchwała. Tak 

jak wcześniej w pierwszej kolejności głosowana będzie poprawka, jeśli zostanie 

przyjęta  następnie  odbędzie  się  głosowanie  nad  projektem  uchwały  wraz 

z  poprawką,  jeśli  poprawka  zostanie  odrzucana  głosowanie  będzie  nad 

projektem uchwały zaproponowanym przez Burmistrza.  

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem poprawki zgłoszonej 

przez Pana Gwóźdź głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało 

się od głosu. Poprawka została przyjęta.

Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.

W  głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych,  za  podjęciem  uchwały  wraz 

z wniesionymi poprawkami głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny, 

2  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XV/131/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 7g



Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  przez  wszystkie  komisje 

Rady.

Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady przedstawił treść projektu 

uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji                 o 

nieruchomościach  i  obiektach  budowlanych  oraz  deklaracji  na  podatek  od 

nieruchomości.

Uchwała Nr XV/132/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 

Ad. 7h

Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  przez  wszystkie  komisje 

Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu uchwały w sprawie określenia  wzorów formularzy 

informacji o gruntach do podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny.

Uchwała Nr XV/133/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 

Ad. 7i

Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  przez  wszystkie  komisje 

Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 
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przedstawił  treść  projektu uchwały w sprawie określenia  wzorów formularzy 

informacji o lasach do podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny.

W  wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  radnych  uchwała 

Nr XV/134/11 została podjęta.

Ad. 7j

Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  przez  wszystkie  komisje 

Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji na 2012 rok.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zaproponował, aby 

tak jak w latach poprzednich urlop był w lipcu i sierpniu, kiedy jest potrzeba to 

zwoływana była sesja nadzwyczajna, a punkty z miesiąca sierpnia przenieść na 

inny miesiąc,  te  punkty powinny być ujęte,  bo są ważne,  ale nie muszą być 

w sierpniu,  mogą być w czerwcu,  aby tak jak w latach ubiegłych były dwa 

miesiące wakacji.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że dyskusja na ten temat była na wszystkich Komisjach, a teraz Pan Piłkowski 

zaskoczył  go takim stwierdzeniem, takie zmiany mogły być dyskutowane na 

posiedzeniach komisji, wtedy można było przenieść te punkty na inne miesiące, 

a  teraz  trudno  będzie  to  wpasować  w  poszczególne  miesiące.  Poprosił 

o  sprecyzowanie  wniosku  i  zaproponowanie  gdzie  je  umieścić,  żeby  one 

zgadzały się tematycznie i  żeby poszczególne sesje nie trwały zbyt  długo ze 

względu na liczbę punktów informacyjnych. Z praktyki jest tak, że trudno jest 

Gminie dwa miesiące wytrwać bez sesji, ponieważ są wprowadzane cały czas 



zmiany do budżetu i sesja i tak się odbędzie.         

Pan Bogdan Piłkowski  zaproponował przeniesienie punktów informacyjnych 

na miesiąc czerwiec.

Pan  Piotr  Gwóźdź  stwierdził,  że  przedłożony  projekt  uchwały  jest  jego 

propozycją  i  jeśli  radni  uznają,  że  propozycja  zgłoszona  przez  Pana 

Piłkowskiego  jest  lepsza,  to  należy  przegłosować  zgłoszoną  poprawkę  przez 

Pana Piłkowskiego,  jeżeli  jednak radni  uznają,  że  ze  względu na obszerność 

materiałów jest to rozwiązanie gorsze, to należy poprawkę odrzucić. 

Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  Pan  Piłkowski  przypomniał,  że  mówił 

o tym, że chce to przenieść na posiedzeniu komisji budżetowej i podtrzymuje 

swoje stanowisko.

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  zaproponował  przystąpienie  do 

przegłosowania  poprawki  zgłoszonej  przez  Pana  Piłkowskiego,  czyli 

przeniesienie punktów informacyjnych z miesiąca sierpnia na miesiąc czerwiec. 

Pierwsze  głosowanie  odbędzie  się  nad  poprawką,  jeśli  zostanie  ona  przyjęta 

głosowany będzie plan sesji  wraz z poprawkami,  jeśli  odrzucona,  głosowany 

będzie projekt zaproponowany przez Przewodniczącego. 

Za  przyjęciem  poprawki  zgłoszonej  przez  Pana  Piłkowskiego  głosował 

1 radny, 13 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Poprawka została 

odrzucona.

Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem poprawki.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  1  radny  był  przeciwny, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała 

Nr XV/135/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
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Ad. 7k

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  powiedział,  że  projekt  uchwały 

zmieniającej  uchwałę w sprawie  przyjęcia   Miejsko – Gminnego Programu 

Profilaktyki   i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Miasta  i  Gminy 

Karlino na rok 2011został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje 

Rady,  w  dniu  dzisiejszym  doręczone  zostały  dodatkowe  materiały  i  zanim 

rozpocznie się dyskusja na ten temat chciałby oddać głos Pani Grażynie Kogut.

Pani  Grażyna  Kogut  Przewodnicząca  Miejsko  –  Gminnej  Komisji 

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  wyjaśniła,  że  zmiana  dotyczy 

zwiększenia środków finansowych o 1.000zł do zakupu paczek świątecznych na 

spotkanie choinkowe organizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Karlinie dla dzieci z rodzin o niskich dochodach w tym dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych. 

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  1  radny  był  przeciwny, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała 

Nr XV/136/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 7l

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 

Gminy  Karlino  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 



wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2012.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  nie  było  radnych 

przeciwnych, 1 nie wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania 

uchwała Nr XV/137/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 7ł

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

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 47.192.516,11zł, wydatkami w wysokości 48.289.106,352zł oraz 

deficytem w wysokości 1.096.590,24zł.

Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino  dodała,  że w związku ze 

zmianami  w  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych nastąpią zmiany również w budżecie, zmiana następuje między 

wydatkami.    

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  1  był  przeciwny, 

2  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  uchwała  Nr  XV/138/11 

została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
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Ad. 7m

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

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  Krystyna  Granat  dodała,  że  Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  będzie 

obejmowała zmiany do budżetu, które weszły w wyniku zmian do Programu 

RPA. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 

13  radnych,  nie  było  głosów  przeciwnych,  1  wstrzymał  się  od  głosu. 

W wyniku jawnego uchwała Nr XV/139/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 7n

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu 

położonego w obrębie Daszewo. 

Uchwała Nr XV/140/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 

Ad. 7o



Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu 

położonego w obrębie Daszewo. 

W wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  uchwała  Nr  XV/141/11 

została podjęta. 

Ad. 7p

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 

zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu 

położonego w obrębie Karlino. 

W  wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  radnych  uchwała 

Nr XV/142/11 została podjęta. 

Ad. 7q

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Karlino. 
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Uchwała Nr XV/143/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania.

Ad. 7r

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zbycia  nieruchomości  położonej 

na  terenie  gminy  Karlino  –  obręb  Pobłocie  Wielkie   w  drodze  przetargu, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/5 o pow. 0,5981 ha.     

Uchwała Nr XV/144/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania.

Ad. 7s

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pani Tamara Korzeniowska opuściła salę obrad.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zbycia   15  nieruchomości 

w sprawie zbycia nieruchomości  położonych na terenie miasta Karlino – obręb 

004  w  drodze  bezprzetargowej  na  poprawę  warunków  zagospodarowania 

nieruchomości przyległych.

W głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych,  uchwała  Nr XV/145/11  została 

podjęta w wyniku jawnego  i jednomyślnego głosowania. 



Ad. 7t

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pani Korzeniowska wróciła na salę. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 

wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, 18 nieruchomości 

położonych na terenie miasta Karlino.

W  wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  radnych  uchwała 

Nr XV/146/11 została podjęta. 

Ad. 7u

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pan Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej  w Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 17 

kolejnych  umów najmu   lub  dzierżawy  nieruchomości  gruntowych  których 

przedmiotem  są  te  same  nieruchomości,  dotychczas  wynajmowane  lub 

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

W  wyniku  jednomyślnego  głosowania  radnych  uchwała  Nr  XV/147/11 

została podjęta. 

Ad. 7v

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.
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Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  tre  projektu  uchwały  w  sprawie  wyra enia  zgody  na  ustanowienieść ż  

słu ebno ci gruntowej polegaj cej na prawie przechodu i przejazdu do działki  nr 59/4 oż ś ą  

powierzchni   25  m²  opisanej  w ksi dze  wieczystej  K01B/00038554/8, poło onej  wę ż  

Karlinie  przy  ul.  Koszali skiej  86,  na  rzecz  ka doczesnego  jej  wła ciciela  poprzezń ż ś  

nieruchomo  oznaczon  jako dz. nr 59/5 o pow. 446 m², opisan  w ksi dze wieczystejść ą ą ę  

K01B/00038554/8, stanowi c  własno  Gminy Karlino.ą ą ść  

W wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  uchwała  Nr  XV/148/11 

została podjęta. 

Ad. 7w

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
słu ebno ci gruntowej polegaj cej na prawie przechodu i przejazdu do działek  nr 76/5ż ś ą  

o  powierzchni   52  m²   i  76/4  o  pow.  25  m²,  opisanych  w  ksi dze  wieczysteję  

K01B/00033304/6,  poło onych  w  Karlinie  przy  ul.  Bogusława  X,  na  rzeczż  

ka doczesnego ich  wła ciciela  poprzez  nieruchomo  oznaczon  jako dz. nr 76/6 oż ś ść ą  

pow. 2315 m², opisan  w ksi dze wieczystej K01B/00033304/6, stanowi c  własnoą ę ą ą ść 
Gminy Karlino.

Uchwała Nr XV/149/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania.

Ad. 7x



Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje Rady.

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie  przez  Gminę  Karlino  nieruchomości  położonej  na  terenie  gminy 

Karlino – obręb Lubiechowo, oznaczonej  w ewidencji  gruntów jako działka 

nr  8/5  o  powierzchni  0,4567  ha,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa, 

a znajdującej się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowy Oddział 

w Szczecinie Filia w Koszalinie.

Uchwała Nr XV/150/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania.

Ad. 8

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się 

z  pytaniem  do  Pani  Tamary  Korzeniowskiej  Przewodniczącej  Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karlinie, czy jest odpowiedź z RIO na temat listu, 

który  nie  został  przekazany  Komisji  Rewizyjnej,  zaginął,  czy  ktoś  schował? 

Następnie zapytał czym było spowodowane, że dopiero dwa dni temu zostały 

podpisane umowy z pracownikami, którzy biorą udział w projektach, a zajęcia 

trwają już dwa miesiące, a dopiero dwa dni temu umowy podpisano. Dodał, że 

z tego co wie pisma do rodziców o wyrażenie zgody dzieci otrzymały też na 

początku  listopada,  dlaczego  tak  późno  to  zostało  zrobione,  czy  te  umowy 

podpisywane w późniejszym terminie, a nie od razu, czy nie zostały naruszone 

przepisy Kodeksu pracy, który mówi o tym, że powinno być to podpisane jak się 

rozpoczyna pracę.   

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że  na posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej  zadała  pytanie  dotyczące parkingu na 
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ulicy Szymanowskiego obok budynku 4A, jest tam umieszczony napis, że jest 

on przeznaczony dla mieszkańców B białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

czy  ten  parking  jest  własnością  Spółdzielni.  Kolejne  pytanie  skierowała  do 

Prezesa MKS i jednocześnie Burmistrza, przekazana została dotacja na ochronę 

meczu  piłkarskiego  o  podwyższonym  ryzyku,  czy  Klub  się  rozliczył 

z udzielonej dotacji? 

Ad. 9

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, 

że chciałby przedstawić kilka informacji, pierwsza dotyczy wniosku złożonego 

przez  mieszkańców  Sołectwa  Lubiechowo  dotyczącym  dokonania  zmian 

w  granicach  obwodu  wyborczego  i  przedstawił  obecnym  fragment  treści 

odpowiedzi udzielonej przez Komisarza Wyborczego Pana Marka Mazura w tej 

sprawie (kserokopię odpowiedzi załączono do protokołu), z której wynika, że 

można to zmienić dopiero dla następnej kadencji Rady. Następnie przedstawił 

treść  pisma  Naczelnika  II  Urzędu  Skarbowego  w  Koszalinie  w  sprawie 

oświadczenia  majątkowego  złożonego  przez  Pana  Ryszarda  Augustyniaka 

Prezesa  Zarządu  KTBS.  Wpłynęło  również  pismo  Wojewody 

Zachodniopomorskiego  o  trybie  rozpatrywania  skarg  złożonych  na  pracę 

Burmistrza,  jest  w  nim przedstawiony  tylko  tryb  postępowania,  nie  zawiera 

żadnych dodatkowych informacji.   

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

do Pana Piłkowskiego informując, że protokół o którym mówiono na ostatniej 

sesji był wysłany listem poleconym  9 marca 2011 roku z RIO na adres Urzędu 

ale do rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karlinie. Na pytanie co w takiej 

sytuacji można zrobić udzielono informacji, że trzeba zrobić porządek u siebie 

w Karlinie. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie  zapytał, czy ktoś 



może  wyjaśnić  i  podać  do  publicznej  wiadomości  dlaczego  ten  list,  który 

wpłynął  do  Urzędu  nie  został  radnym przekazany?  Kto  ten  list  schował  do 

szuflady, kto odpowiada za pocztę i za to, że nie otrzymano informacji przed 

absolutorium.  Powiedział,  że  wydaje  mu  się,  iż  ktoś  nagiął  prawo  nie 

przekazując tego Panu Przewodniczącemu., chyba, że to Pan Przewodniczący 

nagiął  prawo.  Poprosił,  aby  osoby  odpowiedzialne  wyjaśniły  to  do  końca, 

dlaczego  doszło  do  takiej  sytuacji.  Pan  Burmistrz  w sprawozdaniu  o  swojej 

pracy powiedział o nowym Komendancie Straży Miejskiej i zapytał, czy obecni 

mogliby uzyskać większe informacje od Komendanta, czy Burmistrza skąd trafił 

do Karlina, czym się zajmował wcześniej?

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zwracając się 

do  Pana Piłkowskiego powiedział,  że  nie  wie  dlaczego szuka  on tak  daleko 

winnych.  Zginął  nie  tylko  list  polecony  i  jeśli  jest  podpis  na  potwierdzeniu 

odbioru, to RIO powinno ją skserować i wysłać,  jest możliwe i ludzkie, że ktoś 

może cos zagubić. Podkreślił, że niczego nie schował, mogło się zdarzyć, że coś 

odebrał, to zostało to po prostu gdzieś zawieruszone. Dodał, że chciałby odciąć 

spekulacje na ten temat. Przypomniał też Panu Piłkowskiemu, że zdarzyło się 

też, że oryginalna faktura zginęła, czy też nie, ale takie sytuacje też się zdarzały. 

Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy zginęła, czy nie?

Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że nie wie, czy dokładnie, wyjaśnienie w tej 

sprawie może przedstawić Pani Sekretarz, w ostatnim protokole z sesji ta sprawa 

również się przewijała. Następnie zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej, 

aby jeśli chce się przedstawił.

Pan Jarosław Lagner Komendant Straży Miejskiej w Karlinie odpowiedział, 

że tak jak Burmistrz wcześniej powiedział,  iż przedstawi się on na następnej 

sesji, kiedy będzie już umundurowany i po szkoleniu.

Pani  Gizela  Pietrzak  –  Kłys  Dyrektor  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Karlinie  podziękowała radnym za zmiany w budżecie 
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i  6  grudnia  br.  pracownicy  ośrodka,  bardziej  Mikołaje  odwiedzą  dzieci 

podopiecznych, a 9 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie, ale już zabawowe na 

które obecnych zaprosiła.    

Radny Pan Bogdan Piłkowski zapytał, Pani Sekretarz może powiedzieć jak to 

było z dokumentami, czy zginęło, czy nie zginęło?

Pani  Danuta  Piwowarczyk  Sekretarz  Urzędu  Miejskiego  w  Karlinie 

odpowiedziała, że nie, ponieważ jeśli ktoś traktuje ją w taki sposób ,,czy może, 

czy nie może” to przykro jej bardzo, ale nie może. 

       

Ad. 10

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiadając  na  pytanie  Pani 

Korzeniowskiej  powiedział,  że  musi  sprawdzić  w jaki  sposób sformułowana 

była  zmiana  w  budżecie,  bo  nie  pamięta,  aby  była  to  dotacja  celowa. 

Rzeczywiście  środki  potrzebne  były  na  zabezpieczenie  meczu,  ale  musi 

sprawdzić zapisy w uchwale. Przypomniał, że informował wcześniej o tym, że 

nie  cała  kwota  dotacji  została  wydana,  a  reszta  została  przeznaczona  na 

działalność statutową. Na dziś Klub jest trzy – cztery tysiące na minusie, ale 

jeśli  okaże  się,  że  trzeba  zwracać,  to  zwróci.  Sprawa  parkingu  na  ulicy 

Szymanowskiego  została  zgłoszona  wczoraj,  potrzebny  jest  jeszcze  czas, 

w  przyszłym  tygodniu  zostanie  to  szczegółowo  wyjaśnione  i  najpóźniej  na 

najbliższej sesji otrzyma odpowiedź na to pytanie. Na nadzwyczajnej sesji, która 

będzie  się  musiała  odbyć  do  15  grudnia  w  sprawie  dopłat  do  ceny  wody 

i ścieków w 2012 roku.   

Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, że Burmistrz na pewno o tym wie, że 

jeżeli jest dotacja celowa to musi być w 100% wydana na cel na który została 

przeznaczona,  a  jeśli  nie,  to  musi  być  zwrócona,  nie  ma  innej  możliwości, 

ponieważ będzie to złamanie dyscypliny finansów publicznych.



Pan Waldemar Miśko  odpowiedział,  że  dokładnie  to  samo mówił,  co  Pani 

Korzeniowska, tylko najpierw sprawdzi jakie są zapisy w budżecie, ponieważ 

nie jest w 100% przekonany, że jest to zapisane jako dotacja celowa, ale jeśli 

okaże się, że tak, to środki zostaną zwrócone. 

Ad.11

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 1330 dokonał zamknięcia XV  sesji 

Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:

Ilona Pyrtek-Safaryn
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	Ad. 3 
	Pan Robert Madejski Radny Rady Powiatu Białogardzkiego powiedział, że przede wszystkim Powiat to szpital, jest ponad 450 miejsc pracy które są powiązane ze Szpitalem, są firmy, usługi które świadczone są na rzecz Powiatu          i Szpitala Powiatowego, czyli zakres rynku pracy jest szeroki. Informację                  o Szpitalu można podzielić na trzy zakresy. Pierwszy zakres, to sytuacja na początku roku, czyli zamknięte oddziały dziecięce, zmiana dyrektora, obecny dyrektor realizuje sprawy dobrze, są otwarte oddziały dziecięce, są normalizowane sytuacje organizacyjne i finansowe Szpitala. Jest jeszcze wiele spraw do wykonania, ponieważ dyrektor powinien otrzymać wsparcie nie tylko od Powiatu, ale również od radnych powiatowych oraz radnych gminnych. Ten szpital jest blisko dla mieszkańców Powiatu, były zakusy, aby go zamknąć               w całości lub części, aby mieszkańcy Powiatu jeździli do Koszalina, Kołobrzegu, wtedy też nasze rodziny musiałyby tam jeździć, aby bliskich odwiedzić. Podkreślił, że nadal będą osoby które będą korzystać z Koszalina, czy Kołobrzegu, ale szpital w Białogardzie powinien być ze względu na Powiat, na bliskość, ale także ze względu na miejsca pracy, gdzie zatrudnieni są mieszkańcy z całego Powiatu. Kolejną istotną kwestią jest potrzeba budowy bloku operacyjnego, jest już rozpoczęta procedura inwestycyjna, jest to nie tylko wyzwanie dla Szpitala, ale również wymóg postawiony przez nowych lekarzy. Podkreślił zadowolenie z działań dyrektora i zatrudnienie nowych, bardzo dobrych chirurgów na skalę wojewódzką, jeśli nie krajową. Podziękował Burmistrzowi i radzie za wsparcie Szpitala przy zakupie sprzętu. Będą zabiegi, aby budynek szpitala przy ulicy Szpitalnej został wyremontowany, prowadzona termoizolacja i całość tych oddziałów zostanie przeniesiona na ulicę Chopina do nowego Szpitala, a na Szpitalnej rozszerzone zostałyby oddziały na których się leczy długotrwale. To też jest mały element rynku pracy, też będą musiały być zatrudnione nowe osoby i usługi potrzebne dla tego kierunku. Kolejnym tematem są drogi powiatowe, szczególnie Wojska Polskiego i Kościuszki,                 w listopadzie zakończony został proces remontu, jest trochę uwag do wykonawcy, te rzeczy będą poprawiane, między innymi zbyt nisko studzienki, powinny być domalowane linie, te które są już widać, że usprawniają przejazd tymi ulicami, poprawiają wygląd, estetykę. Poinformował obecnych, że w roku ubiegłym Rada Powiatu podjęła decyzję o wsparciu Kościoła w Karlinie, w tym roku zostały środki przekazane na Kościół, na nowe stylizowane meble. Następny temat, to rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy informował, że może powtórzyć się sytuacja z tego roku, czyli środki na fundusz pracy będą ograniczone znacznie. W roku bieżącym były problemy jeśli chodzi                           o przedsiębiorców i możliwość tworzenia miejsc pracy, nie można było wesprzeć wszystkich, a także osoby bezrobotne, które chciały stworzyć własną firmę, mocno ograniczono staże, podkreślił, iż uważa, że system stażowy się sprawdził, ale trzeba było podejmować decyzje o przyznaniu środków, czy dla przedsiębiorców, którzy konkretnie tworzą miejsca pracy i gwarantują zatrudnienie przez dwa – trzy lata, czy przez staże. Jeśli chodzi o wspomniane przez Burmistrza DLH, faktycznie firmy nie chcą inwestować, budować, chcą spróbować działalności na obiekcie wynajętym. Jeśli rzeczywiście dojdzie do wynajmu obiektów DLH w Karlinie, to będzie to dobry kierunek, można byłoby rozważyć zakup tego obiektu przez Gminę, wówczas można go zamienić na Strefę Ekonomiczną i a tej bazie stworzyć spółkę, która administrowała by tymi obiektami, których jest kilka tysięcy metrów, ale wymagają one adaptacji                   i inwestor, który przyjdzie będzie chciał mieć obiekt gotowy. Dodał, że zasoby lokalowe w Powiecie Białogardzkim są ograniczone. Można to zrobić bezinwestycyjnie, tak jak przy halach po Dan - Polu w Koziej Górze gdzie przeniósł się przedsiębiorca z Białogardu, czy w Białogardzie, dokąd przeniósł się przedsiębiorca z Koszalina. Karlino i Białogard to jest wspólny rynek pracy  i cieszy wszystkich, kiedy nowe miejsca pracy powstają. Sytuacja na rynku pracy przedstawia się następująco: 4368 bezrobotnych 26% stopa bezrobocia,   w Karlinie 865 osób bezrobotnych, w tym 447 kobiet, wskaźnik bezrobocia              w Karlinie 14,5%, Miasto Białogard 12%, Gmina Białogard 17,9% oraz Tychowo 15,8%.           
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie wstając powiedział, że robi to nie dlatego, że Pan Burmistrz przywołał go do porządku, ale tak długo jak będzie obrażany i nieszanowany przez Burmistrza i urzędników będzie zadawał pytania siedząc. Regulamin tego nie przewiduje, żeby był on zmuszony zadawać pytania stojąc. Zrobi tak w stosunku do Pana Roberta. Zwracając się do Pana Madejskiego powiedział, że dawno nie widział go na sesji w Karlinie, jest nieobecny, przypomniał, że Pan Madejski był kandydatem na Burmistrza, miał fajny program wyborczy, który miał być realizowany przez niego i jego drużynę. Przed drugą turą wyborów mieszkańcy otrzymali piękne obrazki                 z Mikołajem, który miał przynieść prezent, ale musieli być niegrzeczni, nie dostali prezentu jaki chcieli, dostali Burmistrza Miśko, a zamiast rózgi Pana Gwoździa, który na jednej sesji wyparł się tego programu i stwierdził, że się               z nim nie zgadza. To nie jest ,,gwóźdź programu, ale gwóźdź do trumny”  ugrupowania utworzonego przez Pana Madejskiego. Stwierdził, że Hasło które Pan Madejski powinien mieć to hasło rządu sanacyjnego z 1939 roku ,,Silni, zwarci, gotowi”, tak Polska szykowała się do II wojny Światowej. Silni byliście w gębie, zwarci na imprezach integracyjnych alkoholowych, gotowi do ustępstw przed Burmistrzem. Powiedział, że czuje się oszukany przez Pana Madejskiego  i jego ,,drużynę”, przy której stanął w II turze wyborów. W I turze starał się pomagać temu Komitetowi Wyborczemu, chociaż nie ukrywał, że głosował na kogoś innego, kto był kandydatem na Burmistrza. Dodał, że wie, iż ta walka była czasami nieuczciwa i przeciwnik Pana Madejskiego faulował, chociażby artykuły w Głosie, które wykluczyły go z grona kandydatów. Poprosił Pana Madejskiego, aby powiedział, dlaczego tak się dzieje, że punkty programu które miały być załatwione, że nie będą ponoszone takie koszty jak budowa wielkiej hali, która nie będzie przynosiła zysków, muzeum które ma powstać, które ma kosztować kupę milionów. Nie ma potem pieniędzy na dopłaty do wody, aby można było ustalić takie stawki, żeby nie trzeba było płacić więcej wyższych podatków, wyższych opłat za psa, czy inne rzeczy. Jest kryzys i w dobie kryzysu też należałoby się nauczyć inaczej gospodarować, aby mieszkańcy Gminy Karlino nie musieli ponosić większych kosztów. Radni z ugrupowania Pana Madejskiego nie chcą glosować imiennie, żeby był ślad, jaką podjęli decyzję. Podkreślił, że jako jedyny głosuje i prosi, aby było to odnotowane w protokole w jaki sposób głosował. Zwracając się nadal do Pana Madejskiego stwierdził, że się nie zmienił i tak jak w rozmowie uprzedzał, że będzie wyciągał pewne rzeczy, jak się będzie zachowywał na sesji, to było ustalone i on słowa dotrzymał, a ludzie Pana Madejskiego nie. Oni stają się wtedy odważni i pytają o coś, kiedy to dotyczy ich lub ich najbliższych. Ostatnio koleżanka pytała na posiedzeniu komisji o opłaty na cmentarzu dlaczego są tak wysokie? Zwracając się do Pani Tomczyk powiedział, że w protokole z sesji z 23 marca br. str. 51 – 53, tam jest napisane jak głosowali radni i jak reagowali na propozycje Pana Piłkowskiego. I poprosił pana Madejskiego, aby wyjaśnił dlaczego do tego doszło? 
	Pan Robert Madejski powiedział, że to jest punkt obrad w którym występuje jako radny powiatowy, ale odpowie. Były wybory, jest inny Burmistrz, inny program, każdy uważa, że jego jest lepszy i on również uważa, że jego był lepszy, bardziej ekonomiczny, dawał miejsca pracy, a zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział, że szkoda mu, ze jednak ten się nie zmienił.                     W niektórych przypadkach życie idzie do przodu, wszyscy powinni się zmieniać, nie patrzeć tylko w tył, ale iść z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem.
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że nie będzie odnosił się do wypowiedzi Pana Piłkowskiego, pozostawiając ją bez komentarza.
	Ad. 4
	Pan Jarosław Tarnawczyk Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej                  i zarządzania kryzysowego w Urzędzie miejskim w Karlinie przedstawił informację na temat przygotowania do zimy 2011/2012 (załączono do protokołu). 
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                  z pytaniem czy znana jest liczba bezdomnych w Gminie Karlino i czy to zjawisko się nasila oraz  gdzie są kierowani ewentualnie bezdomni?  
	Pan Jacek Miron funkcjonariusz Straży Miejskiej w Karlinie odpowiedział, że Straż miejska wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej sprawdza byt osób bezdomnych na terenie Gminy Karlino, takich osób zarejestrowanych jest dwadzieścia osiem, są to zarówno mężczyźni, jak też kobiety, trzy z tych osób wyprowadziły się z ternu miasta i gminy, chociaż odwiedzają swoje rodziny. Z bezdomnymi utrzymywany jest stały kontakt, również telefoniczny. Większość z tych osób sama wybrała sobie taki los i nie wyraża zgody na przeniesienie do schroniska, ze względów oczywistych, ponieważ nie można spożywać tam alkoholu. Wiele z tych osób mieszka na terenach ogródków działkowych, ale niektóre z nich przypominają dobry dom, jest tam bieżąca woda, ubikacja, prąd, ocieplone ściany, ogrzewanie kominkowe. Powiedział, że przekonują bezdomnych, aby teraz, kiedy nie są zapełnione jeszcze schroniska przyjęli deklarację zgłoszeniową. Najbliższe schronisko jest w Białogardzie, następnie Koszalin i Kołobrzeg. Liczba osób utrzymuje się na tym samym poziomie w granicach od dwudziestu do dwudziestu ośmiu osób. Nie ma tendencji wzrostowej. Niektóre z tych osób otrzymują przydziały na lokale mieszkalne, przestają być bezdomnymi, ale w to miejsce pojawiają się kolejne. Na jednym z posiedzeń komisji Rady zgłoszono, że w opuszczonym budynku po dawnym Pol-Karze przy ulicy Koszalińskiej pojawiły się jakieś styropiany, widać, że ktoś tam przebywa, ale nie został jeszcze nikt ujawniony. Odbywa się cały czas monitoring wspólnie z pracownikami Opieki, jeśli są jakieś informację następuje ich wymiana.       
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  stwierdziła, że większość informacji a temat osób bezdomnych przekazał Pan Miroń, dodała tylko, że wszystkie te osoby mogą zostać umieszczone w placówkach, czy noclegowniach, ale tylko za ich zgodą. Bywa tak, że takie osoby zgłaszają się w okresie mrozów i przebywają tam dobę lub dwie i opuszczają te placówki, ponieważ nie chcą podporządkować się obowiązującym tam regulaminom, ale jeśli tylko ktoś się zgłosi, to zawsze otrzymuje pomoc. Również w postaci odzieży, czy okryć, bo nie wszyscy wyrażają zgodę na opuszczenie miejsca w którym przebywają                w okresie zimy. Są również bezdomni spoza terenu Gminy Karlino, co nie oznacza, że nie są objęcie opieką Ośrodka. Podkreśliła bardzo dobrą współpracę z mieszkańcami, którzy jeśli zauważą coś niepokojącego od razu o tym informują.     
	Pan Bogdan Piłkowski Radny rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem do Burmistrza, czy w tym przygotowaniu do zimy są już jakieś porozumienia z powiatem, czy z innymi instytucjami, chodzi o odśnieżanie dróg na terenie Gminy Karlino. Często było tak, o czym mówiono w roku poprzednim, że jechał pług odśnieżający drogę gminną, na powiatowej podnosił pług w górę. Stwierdził, że trzeba się dogadać, podzielić koszty, żeby to było robione za jednym zamachem, żeby było prawidłowo i by wspólnie dbać                   o finanse i skromne budżety. 
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie.
	Ad. 5
	Pan Bolesław Stanger Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie przedstawił informację o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Karlino (załączono o protokołu). 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                     z pytaniem, jaki jest udział we wszystkich inwestycjach drogowych gminy Karlino? Powiedział, że pyta o to dlatego, że Gmina Karlino jest jedną z tych Gmin, która najbardziej łupi kierowców i ma wielkie dochody z mandatów              z fotoradarów, te pieniądze miały iść na drogi, czy Gmina Karlino dużo wkłada do tego i jak te pieniądze są wykorzystywane, ale jak Pan Stanger ocenia zaangażowanie Gminy Karlino?  
	Pan Bolesław Stanger odpowiedział, że Gmina Karlino jest jedną z Gmin, która inwestuje w drogi, najlepszym przykładem jest droga Daszewo – Mierzyn, kiedy to w wyniku decyzji Rady Gmina Karlino ze swojego budżetu dołożyła kwotę 100.000zł i dzięki temu został zrobiony dodatkowo odcinek od skrzyżowania do Mierzynka do wsi Mierzyn. Dodał też, iż otrzymał pismo                  z którego wynika, że Gmina Karlino pragnie dołożyć również środki                        w przyszłym roku w wysokości około 100.000zł na remont nawierzchni drogi do Lubiechowa.  
	Pan Zbigniew Raczewski Wicestarosta Powiatu Białogardzkiego powiedział, że rzeczywiście wspólne działania na rzecz poprawy dróg w powiecie Białogardzkim ze strony gminy Karlino jest zawsze przychylność i nie chodzi tylko o drogi wymienione wcześniej, ale również dokończona inwestycja                   o której wspomniał Radny Madejski, czyli przebudowa ulic Wojska Polskiego                                i Kościuszki, tam też udział Gminy Karlino był w kwocie 100.000zł. podkreślił, że ilekroć Powiat zwraca się, kiedy są wspólne pomysły i zasadność realizacji danej inwestycji, to środki wpływają do budżetu danej inwestycji.    
	Pan Leszek Gago Radny rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem odnośnie drogi 1152Z, czyli Daszewo – Mierzyn, ponieważ zdaniem kierowców w dalszym ciągu niedokończone są pobocza, zrobione to zostało w pewnym stopniu, ale wysypana ziemia i gruz nadal nie zostały utwardzone, czy będzie to w tym roku jeszcze dokończone. 
	Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy skoro inwestycja na ulicy Kościuszki jest dokończona, to zostaną tak jak wcześniej były zainstalowane progi zwalniające przed halą sportową?   
	Pani Angelika Matwiejuk Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                z pytaniem, czy jest możliwe, aby wiosną wzdłuż drogi Malonowo – Krukowo wykopane zostały rowy? Ponieważ dziury które są na bieżąco zasypywane kiedy są opadu są ponownie wypłukiwane, gdyż woda nie ma gdzie spływać. 
	Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że podobna sytuacja ma miejsce wzdłuż drogi Daszewo - Mierzyn, pas drogowy             i rowy znajdujące się w tym pasie są  przeorywane przez rolników i woda nie ma gdzie spływać, wówczas przelewa się przez nawierzchnię drogi, należałoby tego dopilnować. 
	Radny Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem do pani Sołtys                        z Domacyna, czy coś się zmieniło przy drodze, ponieważ problemem  były tam pobocza? 
	Pani Stanisława Łepecka Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej                       w Domacynie podziękowała Dyrektorowi zarządu Dróg Powiatowych Panu Stanger, powiedziała, że pobocza są naprawione, tylko przy przystanku są za wysokie pobocza, ale reszta została naprawiona. 
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że wielokrotnie poruszany był temat dotyczący ustawienia płotków przeciwśniegowych wzdłuż dróg, na przykład wzdłuż drogi między Domacynem, a Karwinem, tam co rok tworzą się zaspy. 
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem co się stało ze zdjętym polbrukiem z ulicy Kościuszki               i kto był uprawniony do rozporządzania nim?
	Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie Pan Stanger odpowiedział, że polbruk był własnością powiatu i zgodnie z poleceniem wykonawca zwiózł to do Zarządu Dróg w Białogardzie. Płotki odśnieżne ustawiane były do lat osiemdziesiątych, może trochę później przy drogach krajowych, wojewódzkich, natomiast teraz od tego odstąpiono, ponieważ gdyby to był tylko problem 100 czy 200 metrów, tych płotków musiałoby być około 20 kilometrów, ponadto siatka musiałaby stać na gruntach prywatnych, ginęły płotki i siatki, dziś należy spodziewać się tego samego. Może do ich likwidacji doszedł też fakt, że jest więcej sprzętu ciężkiego, łatwiej odśnieżyć.  Zakup siatek, słupków, wejście na teren prywatny jest dość kosztowny, stąd być może na terenie województwa Zachodniopomorskiego zaniechano ustawiania słupków. Dodał, że ustawienie z jednej strony siatki nic by nie dawało, zmienił się kierunek wiatru i drogę zawiało z drugiej strony, wielokrotnie trzeba było wjeżdżać na pola i płotki poprawiać. Jest tyle sprzętu, że łatwiej jest odśnieżyć, niż ustawić 20 kilometrów płotków. Daszewo – Mierzyn pobocza zostały zrobione systemem gospodarczym, może walec nie był najcięższy, niemniej te pobocza coraz bardziej się stabilizują i w tym roku nic więcej nie będzie robione. Progi zwalniające na ulicy Kościuszki, jeśli mają być zgodnie                         z dokumentacją, to na pewno będą. Jeśli chodzi o rowy, pas drogowy                           w niektórych miejscach jest tak wąski, że dochodzi do jego zaorywania, szczególnie między Krukowem a Malonowem, nie wszędzie są też takie możliwości, aby powstały rowy, dodał, że nie zna też wielkości budżetu na przyszły rok, możliwe, jeśli się uda, to może jakieś najgorsze odcinki, gdzie woda się przelewa.     
	Pan Robert Madejski Radny Rady Powiatowej w Białogardzie potwierdził, że jeśli chodzi o rowy odwadniające jest to szczególnie istotne przy drodze Krukowo – Malonowo, jest to droga gruntowa, która zaczyna mięknąć, jeżeli jest duży opad deszczu, zwłaszcza jeśli w tym roku nie będzie śniegu, a będzie deszcz, ten temat jeszcze będzie analizowany. W kwestii płotków, rzeczywiście w latach siedemdziesiątych było ich bardzo dużo, dziś jest inaczej, ale również to można przeanalizować, może ustawić je w takich miejscach gdzie nie dojeżdża w śnieżycę nawet ciężki sprzęt. Wiadomo, że Powiat ma mało pieniędzy, ale można wybrać pięć ważnych punktów w Gminie i tam zainstalować płotki. Byłoby dobrze jeżeli Rejon dróg podjąłby decyzję, zaangażowali się w to sołtysi i mieszkańcy sami postawili płot, bo jeśli go sami postawią, to będą go pilnować.    
	Pan Paweł Filipowicz Inspektor ds. Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim w Karlinie przedstawił informację na temat stanu dróg na terenie Gminy Karlino (załączona do protokołu). Dodał, że w roku bieżącym wydano 360.000zł na remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Karlino, cały zakres wymieniony jest w materiałach, dodatkowo 100.000zł na drogi wojska Polskiego i Kościuszki i 100.000zł na drogę Daszewo – Mierzyn. W przyszłym roku planowane są prace inwestycyjne, są projekty wykonane na drogi                      w Daszewie i Syrkowicach, dlatego też środki na remonty będą mniejsze niż            w roku bieżącym, ponadto 100.000zł dofinansowania na drogę Karlino – Lubiechowo. Robione są też projekty techniczne w dwunastu miejscowościach, żeby była dokumentacja techniczna w przyszłości, by móc ubiegać się o środki zewnętrzne.   
	Radny Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem, czy w tym roku również będą jakieś numery alarmowe, do kogo należy zgłaszać, jeśli będzie potrzeba odśnieżania?
	Pan Paweł Filipowicz odpowiedział, że do końca roku jest zawarta umowa              z Panem Kruszewskim na odśnieżanie, w roku bieżącym odbędzie się przetarg                   i wybór wykonawcy na rok następny, na terenie Karlina zgłoszeń należy dokonywać na telefon służbowy pana Filipowicza, który będzie podany na stronie internetowej, na terenach wiejskich kontakt z sołtysami. 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwrócił się do Pana Raczewskiego, planowane były wspólne remonty dróg. W roku bieżącym realizacja inwestycji Daszewo – Mierzyn, w następnym do Lubiechowa, a w 2013 do Karścina, takie deklaracje oficjalne padały, została spisana notatka, stąd zaplanowane 100.000zł w budżecie Gminy Karlino na następny rok, na remont drogi do Lubiechowa. Czy Pan Starosta mógłby w dniu dzisiejszym podtrzymać ówczesne deklaracje, czy im zaprzeczyć, jak to może wyglądać w roku przyszłym.   
	Pan Zbigniew Raczewski Wicestarosta Powiatu Białogardzkiego odpowiedział, że jeśli chodzi o drogę do Lubiechowa  takie spotkanie się odbyło, to były plany na rok 2012, ale jak powiedział na wstępie swojej wypowiedzi Pan Robert Madejski priorytetem dla Powiatu na lata 2012 – 2016 będzie budowa bloku operacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Białogardzie. W związku z tym, że nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję, będzie musiała być ona wykonana w 100% ze środków własnych. Jaka to będzie wartość pokaże projekt techniczny i kosztorys inwestorski,                  a następnie oferta po przetargu. Dlatego na dziś priorytetem jest budowa bloku            i wszelkie inwestycje dotyczące wcześniejszych zapowiedzi nie będą realizowane, ze względu na to, że wszystkie środki będą przeznaczone na budowę bloku.   
	Pan Daniel Wach Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych podziękował Panu Staroście i  Panu Burmistrzowi, że przy okazji remontu dróg Wojska Polskiego i Kościuszki w ciągu trzech dni udało się  zrobić chodnika wokół szczytu szkoły, jest to niezwykle ważne również ze względu na to, że obecnie uczęszczają tędy do Przedszkola dzieci i ich rodzice .
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że radni rzeczywiście otrzymali treść Komunikatu, są podane telefony alarmowe, ale one działają od siódmej rano w poniedziałek, do godziny piętnastej w piątek, a później nie ma, bo są to telefony do Urzędu, a chodzi o telefon komórkowy, który byłby dostępny w wyjątkowych sytuacjach, kiedy byłby potrzebny, nikt nie będzie tego nadużywał. To powinny być telefony na przykład do Kruszewskiemu, któremu chciałbym zgłosić potrzebę odśnieżenia, czy do osoby odpowiedzialnej, która będzie reagować i decydować, czy poprawić sytuację,           w sytuacjach kryzysowych. 
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący  Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że Burmistrz słyszał wypowiedź Pana Piłkowskiego i na pewno na stronie internetowej pojawią się numery telefonów tzw. alarmowych
	Ad. 6
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino przedstawiła skróconą wersję projektu budżetu Gminy Karlino na 2012 rok (załączono do protokołu).   
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że ma parę pytań odnośnie dochodów w budżecie, który według niej jest bardzo optymistyczny. Pierwsze pytanie dotyczyło zwrotu VAT-u za budowę hali widowiskowo – sportowej, poprosiła  o wyjaśnienie, bo w jej ocenie zwrot                w 2012 roku jest zbyt optymistyczny, następna pozycja – zadania inwestycyjne 6.539.491,00zł to kwota z totalizatora sportowego, inwestycja znajdowała się na liście rezerwowej, czy już wiadomo, że środki zostaną przyznane, czy nadal jest to lista rezerwowa. Kolejne pytanie dotyczy – zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, jest zasadą, że najpierw trzeba wziąć kredyt aby zadanie zrealizować, a potem zwrot środków 9.899.798,00zł, również prosi                              o wyjaśnienie. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że projekt budżetu przypomina mu nadmuchany balon, tak jest co rok, że się go dmucha, a potem spuszcza się powietrze, bo nie ma dochodów, nie ma ich faktycznie bo są tylko na papierze. Pani Skarbnik mówiła o tym, aby poprawić w dochodach sprzedaż mienia komunalnego na 2.005.000zł, w poprzednim roku była to kwota 2.503.000,00zł, obecnie za jedenaście miesięcy wpływ wynosi około 600.000zł, chciałby się dowiedzieć, jak było z dochodami ze sprzedaży mienia, czy to są takie ,,pułkowniki” jak Wyspa Biskupia na Szczecińskiej, która zapisywana była w każdym projekcie, że jest to rzecz, którą można sprzedać i wykazany był dochód na papierze, że jest kilkaset tysięcy,                        w zależności od potrzeb, a potem okazywało się, że nie zostało to sprzedane.               W jego ocenie wykazane dochody są też tylko na papierze. Warto przed zrobieniem tego projektu zrobić jak Minister Rostowski dwie czy trzy możliwości w zależności od wysokości podatków które będą wpływały, wariant optymistyczny, pesymistyczny i prawdziwy na końcu. Radnym jest od roku, ale kolega siedzący obok niego, wcześniej Przewodniczący Rady mówił o budżecie, który miał być realizowany ponad 51.000.000zł, wielki i ambitny, a potem okazało się, że było 43.000.000zł, bo powietrze tradycyjnie z balonu zeszło.        
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino odpowiadając na pytanie Pani Korzeniowskiej powiedziała, że tak jak wcześniej mówiła jest możliwość odzyskania VAT- u z tytułu realizowanej inwestycji, jeżeli inwestycja już zakończona będzie miała sprzedaż opodatkowaną. Na hali w Karlinie będzie sprzedaż opodatkowana, wobec czego już w trakcie realizacji inwestycji jest możliwość odliczenia VAT-u. Kwoty, które są założone w budżecie to są wielkości faktur zapłaconych w roku 2011, którego rozliczenie będzie złożone do Urzędu Skarbowego w pierwszym półroczu i pierwsze półrocze 2012 roku, gdzie w drugim półroczu zostanie złożone rozliczenie do Urzędu Skarbowego, natomiast drugie półrocze 2012 roku zwrot będzie w 2013 roku. Wielkości wynikają z harmonogramu inwestycji, podpisanej umowy z wykonawcą, kiedy poszczególne etapy inwestycji są realizowane, kiedy będą spływały faktury. Jeśli chodzi ośrodki 9.800.0000zł z Unii Europejskiej odnośnie finansowania, zależy od tego jakie są warunki w projekcie, są rzeczywiście takie, że najpierw Gmina musi wydatkować swoje środki, potem jest zwrot, są pożyczki na prefinansowanie wówczas środki Gminy nie są angażowane, są też projekty, kiedy Gmina dostaje zaliczkę i się z tego rozlicza, ale jeśli nawet Gmina musi zaciągnąć kredyt na zadanie, to nie jest on liczony do długu Gminy, bo zabezpieczenie są środki unijne. Na pytanie Pana Piłkowskiego odpowiedziała, że sprzedaż mienia zawsze opracowywana jest w oparciu o przewidywane sprzedaże, jakie są grunty przeznaczone do sprzedaży. Odniosła się do wypowiedzi na temat budżetu państwa, który ma trzy projekty. Słowa wszystkich samorządów są bardzo krytyczne w stosunku do tego. Projekt budżetu Państwa został sporządzony w jednej wersji z tej wersji Gminy dostały wielkości przypadających subwencji, dotacji i na tej podstawie Gmina może opracować projekt budżetu, w tej chwili, jeśli są trzy projekty nie jest wiadomo co zostało założone, musiałby Minister Finansów z każdego projektu przekazać wielkości dotacji, subwencji, żeby Gminy mogły opracować projekty, a poza tym Gminie nie wolno opracowywać trzech wersji, Gmina ma opracować jeden projekt, nie ma możliwości składania do RIO trzech projektów. 
	Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że budżet tak wzrasta, kilkanaście lat temu budżet wynosił 10.000.000 – 12.000.000zł, można popatrzeć na budżet Białogardu, tam też się zmienia                   i wzrasta, gdyby była stagnacja, to świadczyłoby to o tym, że Gmina się nie rozwija. Być może, nie będzie to 60.000.000zł, ale świadczy to o myśleniu perspektywicznym. Natomiast co do ,,balonu”, od kilkunastu miesięcy jest                w Karlinie jeden ,,balon” napełniony nienawiścią, złośliwością, insynuacjami                i wrogością do wszystkich i wszystkiego, to o czym mówił Pan Madejski, że ,,szkoda, iż nie ma zmian”, szkoda, że ten ,,balon” nie pęknie i trochę tej żółci się nie wyleje.       
	Pan Jerzy Kotlęga Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wyjaśnił, że nie pojawiał się na sesjach, ponieważ praca zawodowa od poniedziałku do piątku przede wszystkim, obecnie praca głównie w weekendy, dzięki czemu częściej będzie uczestniczył w sesjach                 w Karlinie. Na temat środków z Totolotka powiedział, że są to środki, których podział przygotowuje wstępnie Marszałek, natomiast decyzję podejmuje Sejmik. Są to niewielkie środki, około 10.000.000zł rocznie, a liczba ubiegających się inwestorów jest znaczna. W roku bieżącym również rozliczono środki, ale zobowiązania z lat ubiegłych były takie, że zostały one skonsumowane na skutek podjętych wcześniej decyzji, tylko Kołobrzeg otrzymał środki z uwagi na to, że ma być gospodarzem dla jednej z drużyn, będzie to niejako wizytówka Województwa. Gmina Karlino rzeczywiście jest na liście rezerwowej, z Powiatu Białogardzkiego jest na tej liście również Pomianowo, zobowiązał się do wsparcia, aby te środki mogły się pojawić w tym roku, jeśli Marszałek z taką propozycją wyjdzie. Maksymalna kwota dofinansowania to około 3.000.000zł. Nie było sytuacji, że maksymalna kwota została przydzielona jednorazowo, dlatego środki z Totolotka nie mogą być głównym składnikiem sfinansowania hali sportowej w Karlinie.     
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że rzeczywiście Karlino z 3.000.000zł jest na liście rezerwowej, podział tych środków w przyszłym roku nastąpi wczesną wiosną, Sejmik będzie o tym decydował, liczy na to, że ta kwota zostanie przez Sejmik zaakceptowana. Przypomniał, że od kilku miesięcy trwają zabiegi o pozyskanie dodatkowych środków, tak aby wartość dofinansowania hali 33% z Totalizatora Sportowego, ale te dodatkowe pieniądze w kwocie ponad 3.000.000zł będą pochodziły bezpośrednio z Ministerstwa Sportu i te zabiegi powinny być sfinalizowane w pierwszym półroczy 2012 roku. Dodał, że gdyby ktoś chciał się pokusić o chwilę refleksji nad budżetami Gminy Karlino, nawet z lat poprzednich i porównać procent wykonania do tego co uchwaliła Rada, to zawsze było to jeśli chodzi o dochody i wydatki 90 – 100%.      
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że na poprzedniej sesji poruszał kwestię 30.000.000zł na Szpital Powiatowy w Białogardzie, które w zawirowaniach politycznych zginęły,                  a byłyby wielkim wsparciem dla budowy bloku operacyjnego, który będzie bardzo dużym obciążeniem dla Powiatu Białogardzkiego. Przez to traci cały Powiat, wszyscy jego mieszkańcy, choćby przez to, że nie będą realizowane inwestycje w Gminie Karlino. Następnie zapytał, czy są podejmowane jakieś kroki, aby odwrócić tę błędną sytuację. Zaapelował o zmobilizowanie wszystkich sił, aby ,,ludzie dobrej woli” skrzyknęli się ponad politycznymi podziałami i próbowali coś zrobić i odwrócić tę decyzję.   
	Pan Jerzy Kotlęga odpowiedział, że samorządność jest tak zorganizowana, że nie ma podporządkowania jednego samorządu do drugiego, każdy ma swoje zadania i kompetencje. Powiaty mają swoje Szpitale, a Województwo Zachodniopomorskie swoje. Bardzo dużo środków finansowych jest przeznaczanych na służbę zdrowia w Koszalinie, Kołobrzegu, Gryficach                             i Szczecinie. Sprawa 30.000.000zł, te środki nie wpłynęły do Białogardu, ale to była decyzja Wojewody. Dodał, że wielokrotnie zgłaszał interpelacje w tej sprawie do Marszałka, ale szanse są niewielkie. W rzeczywiści uderzeni zostali wszyscy, Powiat musi salę operacyjna ze swoich środków wybudować, a zatem skądś te pieniądze musi znaleźć, czyli coś nie zostanie wybudowane lub wyremontowane. Należy wywierać wspólnie presję społeczną i zabiegać                   o środki, może to przyniesie efekt.     
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się do Burmistrza z prośbą, aby ten powiedział, czy plan był wykonany po zmianach,    a nie plan pierwotny ustalony na początku, na koniec roku było zbilansowanie planu, ale nie to co założono na początku z tego co wie. 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział , że życie płynie i nic nie jest stałe, a Pan ciągle powtarza  ,,z tego co ja wiem”, poprosił o podanie materiałów źródłowych z których ta wiedza jest czerpana. Dodał, że w jego ocenie nie jest to wiedza czerpana z materiałów źródłowych, czyli z podjętych uchwał budżetowych na początku roku, na jego końcu i procentów wykonania, dopiero potem będzie można podyskutować jak jest budżet skonstruowany, czy to co zaplanowano na początku było błędne                     i z tego tytułu poniesione zostały jakieś konsekwencje, czy nie.      
	Ad. 7a
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  powiedział, że chciałby wnieść poprawki do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wniosek o wniesienie poprawek jest wynikiem posiedzeń komisji i dyskusji jakie miały na nich miejsce, ale również konsultacji                        z gremium sołeckim, które miały miejsce wczoraj i innymi rozmowami, mając na względzie sytuację która jest na terenie Gminy, ale również dbając                           w maksymalnie możliwy sposób o przyszłoroczne dochody, a co za tym idzie realizacji szerokiego planu inwestycji zaplanowanych na przyszły rok chciałby wnieść poprawkę do przedłożonego projektu uchwały, a mianowicie zaproponować wzrost stawek w stosunku do roku ubiegłego nie tak jak                     w pierwotnej propozycji o 4,2%, tylko o 2,1%. Jednak zgodnie z sugestią                   z ostatnich dwóch komisji w projekcie uchwała w §1 pkt. 2, lit.. c i d przyjąć wzrost stawki o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego. Stąd wycofanie poprzednich stawki i propozycja przyjęcia nowych. 
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że przedstawiona wersja projektu uchwały uległa modyfikacji przez autora, naniesiona została autopoprawka i dziś przedłożony projekt uchwały będzie traktowany jako projekt podstawowy i jeśli ktoś z radnych chciałby wnieść swoje poprawki, to będą one zgłaszane do tego projektu uchwały. Dodał, że na wspólnym posiedzeniu komisji i posiedzeniach stałych komisji były różne opinie na temat projektu i nie zostało wypracowane jednoznaczne stanowisko. Zaproponował, że jeśli są jakieś propozycje zmian, należy je zgłosić.           
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie wniosła poprawkę do propozycji Burmistrza i zgadza się z propozycją Burmistrza w pkt 1 lit. b, w pkt 2 lit. c i d również, a w pozostałych punktach chciałaby, aby pozostały stawki w wysokości obowiązującej w bieżącym roku. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź zaproponował, aby przedstawione zostały szczegółowe propozycje w poszczególnych punktach. 
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła swoją propozycję zmian, w §1 pkt 1) lit. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania                         w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł od 1 m² powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41zł od 1 m² powierzchni, pkt 2) lit. a) mieszkalnych - 0,67zł od 1 m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,05zł od 1 m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,06zł od 1 m² powierzchni użytkowej, f) gospodarczych, położonych na gruntach byłych gospodarstw rolnych przekazanych za rentę lub emeryturę stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych - 3,77zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 
	Pan Aleksander Twarowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim                              w Karlinie upewnił się, czy pozostałe zapisy z projektu uchwały przedłożonej przez Burmistrza pozostają bez zmian?
	Pani Korzeniowska odpowiedziała, że zmiany dotyczą tylko szczegółowo przedstawionych przez nią punktów, pozostałe tak jak w projekcie Burmistrza. 
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady przypomniał, że wspominał już na wstępie, że wersja przedstawiona przez Burmistrza ze zgłoszonymi autopoprawkami będzie traktowana jako podstawowa, natomiast Pani Korzeniowska wnosi poprawki do tego projektu i nad tymi poprawkami odbędzie się pierwsze głosowanie. 
	Pan Aleksander Twarowski stwierdził, że radni głosują nad propozycjami zmian Radnej Pani Korzeniowskiej do projektu złożonego przez Burmistrza                 z uwzględnieniem autopoprawki. Dopiero następne głosowanie będzie się nad całym projektem
	Pan Piotr Gwóźdź zwracając się do radcy prawnego upewnił się, czy głosowanie powinno przebiegać w następujący sposób, najpierw głosowanie odbędzie się nad poprawkami zgłoszonymi przez Panią Korzeniowską, jeśli poprawki zostaną przyjęte głosowany jest projekt uchwały z poprawkami, nie ma już głosowania nad propozycją Burmistrza, jeśli poprawki zostaną odrzucone, wówczas radni przystępują do głosowania nad projektem Burmistrza?
	Pan Aleksander Twarowski potwierdził zasady przebiegu głosowania.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, co                     w sytuacji, jeśli nie zostanie przyjęty projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza?
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź odpowiedział, że wówczas obowiązywałyby stawki tegoroczne. Następnie zaproponował przystąpienie do głosowania nad poprawką zgłoszoną przez Panią Korzeniowską.    
	Za przyjęciem poprawek zgłoszonych przez Panią Tamarę Korzeniowską  głosowało 7 radnych, 7 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Poprawka nie została przyjęta, ponieważ nie było zwykłej większości głosów za jej przyjęciem.
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem poprawki .
	Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 radnych było przeciwnych,                       2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                 Nr XV/126/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 7b
	Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
	Za podjęciem uchwały w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała Nr XV/127/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 7c
	Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
	Za podjęciem uchwały w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała Nr XV/128/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 7d
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że na temat projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego były różne opinie i nie zostało wypracowane przez poszczególne komisje jednakowe zdanie. Na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa wywiązała się dyskusja w wyniku której Pan Burmistrz chciałby zmienić swój projekt uchwały.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że po wysłuchaniu opinii i dyskusji na posiedzeniach komisji, spotkaniu sołtysów oraz opinią Izby Rolniczej, na posiedzeniu Komisji Rolnictwa obecna była Pani Beata Klepuszewska, ale również wpłynęło pismo od Zachodniopomorskiego Zarządu Izb Rolniczych sugerujące nie uchwalanie maksymalnej kwoty podatku rolnego, ale obniżenie tej kwoty choć o 20%, co daje kwotę 60,00zł, w związku z tym wycofuje swoją pierwotna propozycję i zgłasza projekt uchwały w której obniżona jest cena żyta z 74,00zł do 60,00zł  za 1dt żyta.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady powiedział, że autopoprawka zgłoszona przez Burmistrza proponująca obniżenie średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego z 65,00zł do 60,00zł.   
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zaproponował obniżenie stawki do 55zł, argumentując to tym, że cena żyta poszła w górę bo były niskie plony, koszty uzyskania tej ceny wzrosły ze względu na panującą drożyznę, stąd propozycja niższej kwoty dla mieszkańców wsi, aby płacili jeszcze niższe podatki, stąd 55,00zł tak jak ustalono na jednej z komisji.  
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że jego wcześniejsza propozycja to kwota 55,00zł za 1 dt żyta, co zostało zaakceptowane przez Komisję Budżetu, na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej był remis, a na komisji Rolnictwa był przedstawiciel Izb Rolniczych Pani Sołtys z Gościnka, która zaproponowała kwotę 60,00zł, Pan Burmistrz po spotkaniu z sołtysami zaproponował również kwotę akceptowalną przez najbardziej zainteresowanych też 60,00zł, po zapoznaniu się z tymi opiniami wycofał swoją wcześniejszą propozycję 55,00zł za 1 dt żyta.  
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że jako pierwsza głosowana będzie poprawka zgłoszona przez Pan Piłkowskiego, a następnie głosowanie nad uchwałą. Gdyby poprawka nie została przyjęta, to w przypadku niepodjęcia uchwały zaproponowanej przez Burmistrza będzie skutkować przyjęciem maksymalnej kwoty jako podstawy obliczenia podatku rolnego, czyli 74,18zł za 1dt żyta.  Następnie zaproponował przystąpienie do głosowania nad poprawką zgłoszoną przez Pana Piłkowskiego polegającą na obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego do kwoty 55,00zł .    
	Za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Pana Piłkowskiego głosowało              4 radnych, 9 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. Poprawka nie została przyjęta.
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem poprawki.
	Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny,                       2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                 Nr XV/129/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 7e
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że na temat projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino  również  nie zostało wypracowane wspólne stanowisko przez poszczególne komisje. Już na komisjach zostały zgłoszone dwa projekty uchwał, jeden złożony przez Przewodniczącego, jeden przez Pana Piłkowskiego oczywiście jest również projekt złożony przez Burmistrza.
	Pan Aleksander Twarowski wyjaśnił, że w porządku obrad jest tylko jeden projekt złożony przez Burmistrza, natomiast radni mogą zgłaszać propozycje zmian.
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że w porządku obrad nie jest napisane na temat jednego, czy dwóch projektów, tylko podjęcie uchwały.   
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina ponownie zgłosił autopoprawkę, wycofując swój pierwotny projekt uchwały i zaproponować projekt, który tak naprawdę jest projektem wypracowanym i przygotowanym przez Pana Przewodniczącego Rady, taki projekt radni otrzymali w dniu dzisiejszym i jest on zgłaszany w dniu dzisiejszym przez Burmistrza pod obrady.    
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że tak jak poprzednio jest to pierwotny projekt uchwały z autopoprawką Pana Burmistrza. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś propozycje zmian. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zgłosił propozycję zmiany w projekcie uchwały i w § 1 pkt 1 zmienić kwotę 5,00zł i przyjąć 4,00zł.
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że ponieważ została zgłoszona tylko poprawka przez Pan Piłkowskiego, zostanie ona przegłosowana. Wyjaśnił, że zasada jest taka sama, przyjmując tę poprawkę, następne głosowanie odbywa się nad projektem uchwały wraz z poprawką, odrzucając poprawkę głosowana będzie wersja złożona przez Burmistrza.  
	Radca Prawny Pan Aleksander Twarowski uściślił, że głosowanie odbywa się nad propozycją zmiany zaproponowanej przez Burmistrza stawki, to nie jest poprawka, bo poprawkę, ,a właściwie autopoprawkę wprowadził Burmistrz.
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że to co powiedział, jest zrozumiałe dla radnych, jest podstawa uchwały i do tego projektu jest zgłoszona poprawka przez Pana Bogdana Piłkowskiego i zaproponował przystąpienie do głosowania nad nią.
	Za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Pana Piłkowskiego głosowało              3 radnych, 11 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Poprawka została odrzucona.
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem poprawki.
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwny,                       1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                 Nr XV/130/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 7f
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że w materiałach znajduje się niezmieniony projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza, na temat tego projektu w trakcie posiedzeń komisji było zgłaszanych kilka wniosków. Następnie zgłosił swoją poprawkę do projektu polegającą na utrzymaniu wysokości stawek obowiązujących na poziomie 2011 roku, czyli w § 1 ust. 2 pkt. 1 kwotą 50,00zł zamiast 52,00zł, pkt. 2 lit. a - 30,00zł, lit. b - 35,00zł.      
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zgłosił poprawkę, aby nie była pobierana na terenie Gminy Karlino opłata za psa, tak jak jest to           w wielu sąsiednich gminach, w Tychowie, Sławoborzu, Rymaniu, Czaplinku. Budżetu tych Gmin są dużo mniejsze, a w Karlinie przy tak dużym budżecie nie można wygospodarować środków, aby nie obciążać ludzi tymi opłatami, dlatego wnosi o zlikwidowanie tej opłaty, aby stawka była zero.   
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że nie jest to poprawka do projektu, jest to likwidacja opłaty i poprosił o opinię na ten temat radcę prawnego, w jaki sposób powinna postąpić Rada jeżeli jest wniosek o zaprzestanie pobierania opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Karlino.  
	Pan Aleksander Twarowski Radca Prawny odpowiedział, że Pan Piłkowski wnosi o odrzucenie projektu uchwały, bo chce, aby uchwała wcale nie była procedowana, a jednocześnie chce, aby opłata od posiadania psów nie była obowiązująca w Gminie. W przypadku odrzucenia projektu uchwały będzie obowiązywać uchwała przyjęta w roku poprzednim, natomiast wniosek zmierza do uchylenia uchwały ubiegłorocznej, a takiego projektu uchwały w porządku obrad nie ma, a powinien być wprowadzony i przegłosowany bezwzględną większością głosów.
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź poprosił Pana Piłkowskiego                      o doprecyzowanie wniosku.
	Pan Bogdan Piłkowski upewnił się, czy nie może zaproponować, żeby była stawka 0zł, to może 0,01zł?
	Pan Aleksander Twarowski odpowiedział, że stawka zerowa nie jest możliwa, stawka 0,01zł jest praktycznie również stawką zerową i w takim przypadku Izba Obrachunkowa miałaby uzasadnione zastrzeżenia do takiej uchwały.    
	Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że skoro nie może być stawki zerowej, to wycofuje swój wniosek.
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że skoro Pan Piłkowski wycofał swój wniosek pozostaje tylko zgłoszona przez niego poprawka i jest pierwotna uchwała. Tak jak wcześniej w pierwszej kolejności głosowana będzie poprawka, jeśli zostanie przyjęta następnie odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały wraz                   z poprawką, jeśli poprawka zostanie odrzucana głosowanie będzie nad projektem uchwały zaproponowanym przez Burmistrza.  
	W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Pana Gwóźdź głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu. Poprawka została przyjęta.
	Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.
	W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za podjęciem uchwały wraz                     z wniesionymi poprawkami głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny,              2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                    Nr XV/131/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.
	Ad. 7g
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji                 o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
	Uchwała Nr XV/132/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 7h
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach do podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny.
	Uchwała Nr XV/133/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 7i
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach do podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny.
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania radnych uchwała                      Nr XV/134/11 została podjęta.
	Ad. 7j
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji na 2012 rok.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zaproponował, aby tak jak w latach poprzednich urlop był w lipcu i sierpniu, kiedy jest potrzeba to zwoływana była sesja nadzwyczajna, a punkty z miesiąca sierpnia przenieść na inny miesiąc, te punkty powinny być ujęte, bo są ważne, ale nie muszą być               w sierpniu, mogą być w czerwcu, aby tak jak w latach ubiegłych były dwa miesiące wakacji.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że dyskusja na ten temat była na wszystkich Komisjach, a teraz Pan Piłkowski zaskoczył go takim stwierdzeniem, takie zmiany mogły być dyskutowane na posiedzeniach komisji, wtedy można było przenieść te punkty na inne miesiące, a teraz trudno będzie to wpasować w poszczególne miesiące. Poprosił                      o sprecyzowanie wniosku i zaproponowanie gdzie je umieścić, żeby one zgadzały się tematycznie i żeby poszczególne sesje nie trwały zbyt długo ze względu na liczbę punktów informacyjnych. Z praktyki jest tak, że trudno jest Gminie dwa miesiące wytrwać bez sesji, ponieważ są wprowadzane cały czas zmiany do budżetu i sesja i tak się odbędzie.         
	Pan Bogdan Piłkowski zaproponował przeniesienie punktów informacyjnych na miesiąc czerwiec.
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że przedłożony projekt uchwały jest jego propozycją i jeśli radni uznają, że propozycja zgłoszona przez Pana Piłkowskiego jest lepsza, to należy przegłosować zgłoszoną poprawkę przez Pana Piłkowskiego, jeżeli jednak radni uznają, że ze względu na obszerność materiałów jest to rozwiązanie gorsze, to należy poprawkę odrzucić. 
	Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski przypomniał, że mówił                o tym, że chce to przenieść na posiedzeniu komisji budżetowej i podtrzymuje swoje stanowisko.
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź zaproponował przystąpienie do przegłosowania poprawki zgłoszonej przez Pana Piłkowskiego, czyli przeniesienie punktów informacyjnych z miesiąca sierpnia na miesiąc czerwiec. Pierwsze głosowanie odbędzie się nad poprawką, jeśli zostanie ona przyjęta głosowany będzie plan sesji wraz z poprawkami, jeśli odrzucona, głosowany będzie projekt zaproponowany przez Przewodniczącego. 
	Za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Pana Piłkowskiego głosował              1 radny, 13 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Poprawka została odrzucona.
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem poprawki.
	Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciwny,                       nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                 Nr XV/135/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 7k
	Pani Grażyna Kogut Przewodnicząca Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśniła, że zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych o 1.000zł do zakupu paczek świątecznych na spotkanie choinkowe organizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie dla dzieci z rodzin o niskich dochodach w tym dzieci               z rodzin dysfunkcyjnych. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciwny,                       nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                 Nr XV/136/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 7l
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2012.
	Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nie było radnych przeciwnych, 1 nie wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XV/137/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 7ł
	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 47.192.516,11zł, wydatkami w wysokości 48.289.106,352zł oraz deficytem w wysokości 1.096.590,24zł.
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino dodała, że w związku ze zmianami w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nastąpią zmiany również w budżecie, zmiana następuje między wydatkami.    
	Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny,                              2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego uchwała Nr XV/138/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 7m
	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 Krystyna Granat dodała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie obejmowała zmiany do budżetu, które weszły w wyniku zmian do Programu RPA. 
	W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.                   W wyniku jawnego uchwała Nr XV/139/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.
	Ad. 7n
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Daszewo. 
	Uchwała Nr XV/140/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 7o
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Daszewo. 
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XV/141/11 została podjęta. 
	Ad. 7p
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Karlino. 
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania radnych uchwała                        Nr XV/142/11 została podjęta. 
	Ad. 7q
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino. 
	Uchwała Nr XV/143/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania.
	Ad. 7r
	Uchwała Nr XV/144/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania.
	Ad. 7s
	Ad. 7t
	Ad. 7u
	Ad. 7v
	Ad. 7w
	Ad. 7x
	Ad. 8
	Ad. 9
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że chciałby przedstawić kilka informacji, pierwsza dotyczy wniosku złożonego przez mieszkańców Sołectwa Lubiechowo dotyczącym dokonania zmian                  w granicach obwodu wyborczego i przedstawił obecnym fragment treści  odpowiedzi udzielonej przez Komisarza Wyborczego Pana Marka Mazura w tej sprawie (kserokopię odpowiedzi załączono do protokołu), z której wynika, że można to zmienić dopiero dla następnej kadencji Rady. Następnie przedstawił treść pisma Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Koszalinie w sprawie oświadczenia majątkowego złożonego przez Pana Ryszarda Augustyniaka Prezesa Zarządu KTBS. Wpłynęło również pismo Wojewody Zachodniopomorskiego o trybie rozpatrywania skarg złożonych na pracę Burmistrza, jest w nim przedstawiony tylko tryb postępowania, nie zawiera żadnych dodatkowych informacji.   
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się do Pana Piłkowskiego informując, że protokół o którym mówiono na ostatniej sesji był wysłany listem poleconym  9 marca 2011 roku z RIO na adres Urzędu ale do rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karlinie. Na pytanie co w takiej sytuacji można zrobić udzielono informacji, że trzeba zrobić porządek u siebie w Karlinie. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy ktoś może wyjaśnić i podać do publicznej wiadomości dlaczego ten list, który wpłynął do Urzędu nie został radnym przekazany? Kto ten list schował do szuflady, kto odpowiada za pocztę i za to, że nie otrzymano informacji przed absolutorium. Powiedział, że wydaje mu się, iż ktoś nagiął prawo nie przekazując tego Panu Przewodniczącemu., chyba, że to Pan Przewodniczący nagiął prawo. Poprosił, aby osoby odpowiedzialne wyjaśniły to do końca, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Pan Burmistrz w sprawozdaniu o swojej pracy powiedział o nowym Komendancie Straży Miejskiej i zapytał, czy obecni mogliby uzyskać większe informacje od Komendanta, czy Burmistrza skąd trafił do Karlina, czym się zajmował wcześniej?
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział, że nie wie dlaczego szuka on tak daleko winnych. Zginął nie tylko list polecony i jeśli jest podpis na potwierdzeniu odbioru, to RIO powinno ją skserować i wysłać,  jest możliwe i ludzkie, że ktoś może cos zagubić. Podkreślił, że niczego nie schował, mogło się zdarzyć, że coś odebrał, to zostało to po prostu gdzieś zawieruszone. Dodał, że chciałby odciąć spekulacje na ten temat. Przypomniał też Panu Piłkowskiemu, że zdarzyło się też, że oryginalna faktura zginęła, czy też nie, ale takie sytuacje też się zdarzały. 
	Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy zginęła, czy nie?
	Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że nie wie, czy dokładnie, wyjaśnienie w tej sprawie może przedstawić Pani Sekretarz, w ostatnim protokole z sesji ta sprawa również się przewijała. Następnie zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej, aby jeśli chce się przedstawił.
	Pan Jarosław Lagner Komendant Straży Miejskiej w Karlinie odpowiedział, że tak jak Burmistrz wcześniej powiedział, iż przedstawi się on na następnej sesji, kiedy będzie już umundurowany i po szkoleniu.
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie podziękowała radnym za zmiany w budżecie              i 6 grudnia br. pracownicy ośrodka, bardziej Mikołaje odwiedzą dzieci podopiecznych, a 9 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie, ale już zabawowe na które obecnych zaprosiła.    
	Radny Pan Bogdan Piłkowski zapytał, Pani Sekretarz może powiedzieć jak to było z dokumentami, czy zginęło, czy nie zginęło?
	Pani Danuta Piwowarczyk Sekretarz Urzędu Miejskiego w Karlinie odpowiedziała, że nie, ponieważ jeśli ktoś traktuje ją w taki sposób ,,czy może, czy nie może” to przykro jej bardzo, ale nie może. 
	       
	Ad. 10
	Ad.11
	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 1330 dokonał zamknięcia XV  sesji Rady Miejskiej w Karlinie.
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